
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  9/2552 

วันอังคารที่  6  ตุลาคม   2552     เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 
 
 

ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร กรรมการ 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก คุณวราดิศยั กรรมการ 
7. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ กรรมการ 
8. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
10. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
11. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
13. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร ผศ.วรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการ 
14. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                              

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

15. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                       
และการออกแบบ 

อ.กัญญา จึงวิมุติพนัธ กรรมการ 

16. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
17. (แทน)คณบดคีณะรัฐศาสตร อ.ดารุณ ี พุมแกว กรรมการ 
18. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 
19. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

20. รองอธิการบดีฝายบรหิาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
    เลขานุการ 
21. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
22. รักษาการหวัหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชมุ 

1. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
     

 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. นายอุดม คําจันทร ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
3. อ.เสกสรร ศรีสันต ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิจยั                                          

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
4. อ.วศิน โกมุท รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนาและ                      

กิจการนกัศึกษา    คณะศิลปศาสตร 
5. นางรัชน ี นิคมเขตต ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1 แนะนําประธานสภาอาจารย   
ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ     การแตงตั้ งประธานสภาอาจารย   ตามประกาศ

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารยวันที่  22  พฤษภาคม  2552  และวันที่  
15  กรกฎาคม  2552  เร่ืองผลการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย  และโดยมติที่ประชุมกรรมการ
และอนุกรรมการสภาอาจารย ในวันที่  16  กันยายน  2552  ไดพิจารณาเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงตาม  หมวด  3  
ขอ  10  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยสภาอาจารย  พ.ศ.  2551  ไดประกาศแตงตั้งให                   
รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  เปนประธานสภาอาจารย   
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 8/2552          
เมื่อวันอังคารที่  1  กันยายน   2552 
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ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  8/2552    เมื่อวันอังคารที่ 1  กันยายน  2552    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานฯ   ดังนี้ 

รายละเอียด เดิม แกไข 
หนา  14 

วาระที่ 4.5  
 

 4.5   การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2551   

                       รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.  ได
แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ   พ .ศ .   2551  ไดคะแนนประเมิน   3.5899  
(คะแนนเต็ม  5  คะแนน)  และกรมบัญชีกลางไดจัดสรรเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  
จํานวน  852,668.14  บาท  (แปดแสนหาหมื่นสองพันหกรอย
หกสิบแปดบาทสิบสี่สตางค)   
หลักการ 
 ตาม   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  
2550  และเมื่อวันที่  22  มกราคม  2551  ไดเห็นชอบการ
กําหนดแนวทางจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  ประจําป   
พ.ศ.  2551  ดังนี้ 

1.   ตองเปนตําแหนงผูบริหารของสวนราชการ
ภายในกรมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการ
และเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  ไดแก  
ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดีหรือเทียบเทา   

2. ตองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการประเภทตางๆ 

การดําเนินการ 

 มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551   ตามผล
การคํานวณวงเงินของ ก.พ.ร.  และวงเงินที่ไดรับจัดสรรจาก
กรมบัญชีกลาง   (ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ที่  640/2552  ลงวันที่  27   สิงหาคม  2552 ) 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

แนวทางที่  1      พิจารณาเบิกจายตามคําสั่งจัดสรร
เงิน เพิ่ มพิ เศษสํ าหรับผู บริหาร   ประจํ าป งบประมาณ   
พ.ศ.  2551 
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รายละเอียด เดิม แกไข 
  แนวทางที่  2      พิจารณาเบิกจายตามแนวทางเดิม

ในป  2549  2550   โดยจัดสรรให  
 1.     อธิการบดี  ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรหักภาษี 

ณ  ที่จาย 30 % 
                 2. ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีทุกตําแหนง  
จํานวน  8  ตําแหนง  และคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก  ซึ่งเปน
หนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา  จํานวน  5  หนวยงาน  
รวมเปน  13  ทาน  ใหไดรับในอัตราเทากัน   
มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่  2  และ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูดํารงตําแหนง   
รองอธิการบดี  และคณบดี/ผูอํานวยการสํานักโดยจัดสรรให 
รองอธิการบดี  จํานวน  5  ตําแหนง  และคณบดี/ผูอํานวยการ
สํานัก   ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา  
จํานวน  5  หนวยงาน  รวมเปน   10  ทาน  ใหไดรับในอัตรา   
ท่ีเทากัน   สําหรับตําแหนงรองอธิการบดี  จํานวน  3  ตําแหนง  
โดยใหไดรับเทากับอัตราเงินรางวัลผูบริหารที่ดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีไดรับ 

หนา  24 

วาระที่ 6.1  
6.1  หลักเกณฑ
และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัล
ประจําป  2551  
และการจัดสรร
เงินเพิ่มพิเศษ 

 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551  
และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ
ผูบริหาร  ประจําป  2549 – 2551  

โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
ก.พ.ร.และระเบียบ
กระทรวงการคลังกําหนด 

 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551  และการจัดสรรเงิน
เพิ่มพิเศษผูบริหาร  ประจําป  2549 – 2551    ดังนี้ 
 1.  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551 และหลักเกณฑการจัดสรร
เงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร (เงินสมทบ  ประจําป  2549-2551)  
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลเสนอ 

 2. ท่ีประชุมไดพิจารณาใหจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ
ผูบริหาร (เงินสมทบ) ประจําป  2551  ใหผูดํารงตําแหนง   
รองอธิการบดี (เงินรายได)  จํานวน  3  ตําแหนง  โดยใหไดรับ
เทากับอัตราเงินรางวัลผูบริหารที่ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ไดรับ 
 3.  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ  การจัดสรรเงิน
รางวัลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งไมไดรับเงินรางวัล
ประจําป    โดยขอใหตรวจสอบงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยสําหรับนํามาจัดสรรสมทบเปนเงินรางวัลให
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีผลการปฏิบัติงานประจําป  2551  ให
ไดรับในอัตราเทากับขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับ ในสวน
ท่ี  1                          
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มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  รายงานความคืบหนาการปรับโครงสรางหนี้  (Refinance)  หอพักนักศึกษา  
                                   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2552  ในวันอังคารที่  1  กันยายน 2552 โดยที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการวิเคราะห  การปรับโครงสรางหนี้ (Refinance)  หอพักนักศึกษา ใหรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  และรองอธิการบดีฝายบริหาร  
เพื่อพิจารณาเจรจากับผูเกี่ยวของในคาปรับเปลี่ยนสัญญา  และภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  ทั้งนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  รายงานรายละเอียดและ
ขอเท็จจริง  ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบความกาวหนาในการดําเนินการดังกลาวตอไปนั้น  
   ตอมารองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ไดรายงานรายเอียดและขอเท็จจริงตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2552   เมื่อวันที่  26  กันยายน  2552  ที่ผานมา  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
               1. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน   จัดทําเอกสารสรุปลําดับขั้นตอนกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษา ใหมีความชัดเจน 
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยช้ีแจงรายละเอียดพรอมทั้งการวินิจฉัย
อํานาจ หนาที่ของผูที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอน 
                 2. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชนตรวจสอบสัญญาตางๆ ที่จัดทําขึ้นในระหวางกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษา                   
วาผานการกลั่นกรองโดยนิติกรของมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร 
    3. ขอใหโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอขอมูลตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในกรณี                 
การขออนุมัติการลงทุนรวมตองมีลําดับและขั้นตอน อยางไร 
                           4. การดําเนินการดังกลาวขางตนใหดําเนินการใหแลวเสร็จและนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2552 วันเสารที่  28  พฤศจิกายน  2552 
   

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

3.2 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2551     
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2552  ในวันอังคารที่  1  กันยายน   2552 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในการอนุมัติ ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาตรี ( ตอเนื่อง) และระดับปริญญา
โท   ประจําปการศึกษา  2551   จํานวน  117  คน ในวันอังคารที่  1 กันยายน 2552  ทั้งนี้ในกรณีของนักศึกษา
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สาขาวิชา  การปกครองทองถ่ิน  คณะรัฐศาสตร  จํานวน  394  คน ขอใหกองบริการการศึกษาและคณะรัฐศาสตร  
นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป  นั้น   
     ในการนี้  งานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา  2551  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  394  คน โดยขอเสนอประเด็น
เพื่อพิจารณาดังนี้ 
 ประเด็นที่  1     การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     คณะรัฐศาสตร     สาขาการปกครองทองถ่ิน 

             จํานวน   394   คน   
ประเด็นที่  2 การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม     สําหรับสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

  ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย   ตามขอตกลงวาดวย              
ความรวมมือทางวิชาการและการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

(1) การลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  123  หนวยกิต  เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

(2) หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา  4  ป  ไมเกิน  8  ปการศึกษา  แตตามบันทึกขอตกลงการให
ความรวมมือกําหนดใหเรียน  3  ปการศึกษา 

(3) ระบบการศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ  Block  Course  เมื่อเรียนจบแตละ  Block  (7  สัปดาห)  

จะสอบวัดผลในสัปดาหที่  7  และจัดใหมีการเรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย ทุกสัปดาหติดตอกัน 

(4)  เกณฑการสําเร็จการศึกษา  เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.  2547 

อนึ่ง  เบื้องตนไดตรวจสอบการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  สําหรับหลักสูตรดังกลาวขางตนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ  ที่รวมโครงการฯ              
มีการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับฯ  มหาวิทยาลัย  แตจํานวนผูไดรับปริญญาเกียรตินิยมไมมากนัก 
เชน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนประมาณ  49  คน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ  Block  Course และ

ระยะเวลาการศึกษา  3  ปการศึกษา   
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว   (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  
2551   จํานวน  394    คน   ในวันอังคารที่  6  ตุลาคม  2552    และมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  สําหรับสาขา  
การปกครองสวนทองถิ่น   
                  ท้ังนี้ขอใหคณะรัฐศาสตร พิจารณาทบทวนระบบการประเมินการใหคะแนนของหลักสูตร                   
การปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกับระบบการประเมินของหลักสูตรปกติ 
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3.3   รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2552 
  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ตามที่ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่  8/2552  เมื่อวันอังคารที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2552  ในระเบียบวาระ       
ที่  4.7  แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ไดมีมติให                   
รองอธิการบดีทุกฝายพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายฯ  รวมกันในวันพุธที่  2  กันยายน  2552                 
ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดแผนการใชจายเปนไปดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย                  
ความละเอียดทราบแลวนั้น  

กองแผนงานไดจัดใหมีการประชุมดังกลาว  ณ  หองประชุมกองแผนงาน  โดยมีการปรับ             
ลด/เพิ่ม ประมาณการรายจายใหสมดุลกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว  โดยการปรับลดประมาณการรายจายนั้น        
มีประเด็นที่สงผลตอ  คณะ/สํานัก ตางๆ  คือการปรับลดงบประมาณรายจายในสวนคาสาธารณูปโภคของ
สวนกลาง  และให คณะ/สํานักตางๆ  รวมรับภาระคาใชจายตามสัดสวนการใชพลังงาน  โดยมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบเบิกจายคาความตองการพลังงาน (Demand)  ให  ทั้งนี้การดําเนินการในรูปแบบดังกลาวจะดําเนินการ
ไประยะหนึ่งกอน  แลวจึงวิเคราะหสถิติการใชพลังงานเพื่อหาแนวทางการรวมรับผิดชอบคาใชจายสวนดังกลาว
จาก  คณะ/สํานัก ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระยะตอไป สําหรับสํานัก/หนวยงาน  ที่เปนหนวยงานใน              
การใหบริการแกนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เชน สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
งานกิจการนักศึกษา (กรณีอาคารกีฬาอเนกประสงคและศูนยกีฬากลาง)  กองบริการการศึกษา (กรณีอาคารเรียน
รวม)  เปนตน  ในเบื้องตน ขอพิจารณาจากสถิติการใชพลังงานของอาคารที่หนวยงานที่กลาวขางตน กํากับดูแล  
แลวจึงพิจารณารวมรับผิดชอบคากระแสไฟฟา  และ/หรือ การสมทบกระแสไฟฟาระหวางสํานัก/หนวยงาน          
กับมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและมีมติเห็นชอบตามเสนอ  นอกจากนี้ท่ีประชุมไดขอ

ความรวมมือคณะ/สํานัก/หนวยงาน  ใหรวมกันประหยัดพลังงาน  อันจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยางเพียงพอ  
 
 
     

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 รายงานผลการเขารวมประชุมรับฟงชี้แจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย     พ.ศ. 2552-2556  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการเขา

รวมประชุมรับฟงชี้แจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย            
พ.ศ. 2552-2556  อางถึง  หนังสือที่  วท  5404/ว 119  ลงวันที่  18  สิงหาคม  2552  เร่ือง  ขอเชิญเขารวมประชุม
ช้ีแจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)  ของประเทศไทย  พ.ศ.  2552 -2556 โดย 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยการประชุมดังกลาวกําหนดในวันจันทรที่  7  
กันยายน  2552  เวลา  13.00 - 17.00  น. ณ  หองแมจิก  3  ช้ัน  3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ   
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ขอมูลที่ไดรับ 

1. หนังสือเอกสารแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่  2)  ของประเทศไทย              
พ.ศ.  2552 – 2556  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร  (พรอม  CD)  

2. บทสรุปผูบริหาร  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่  2)  ของประเทศไทย  
พ.ศ.  2552 - 2556 

3. ประเด็นที่อาจจะเกี่ยวของกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในเบื้องตน  คือ  ยุทธศาสตรที่  1                 
การพัฒนากําลังคนดาน  ICT  และบุคลากรทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค  ผลิต  และใชสารสนเทศ
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน   โดยมีมาตราและโครงการตางๆ  ตามเอกสาร 

4. ใหมหาวิทยาลัย  จัดทําและ/หรือ ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ  ระดับประเทศ 
 กองแผนงานไดนําเสนออธิการบดี    ใหความเห็นชอบในการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ตามประเด็นนําเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
 1.   เห็นควรใหสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  เปนหนวยงานประสานคณะ  สํานัก  และ
หนวยงานตางๆ  เพื่อจัดทําและ/หรือ  ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับแผนแมบทฯ  ระดับประเทศ  จึงเปนตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2552  
ทั้งนี้  เห็นควรใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  2552  เพื่อใชประกอบการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

2.  ในประเด็นมาตรการ  โครงการเรงดวน ที่เกี่ยวของกับ ยุทธศาสตรที่  1 มาตรการการพัฒนา
บุคลากร  ICT  1.1  ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับอาชีวะ
ศึกษาและอุดมศึกษา  1.2  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีทักษะสูง  เห็นควรมอบใหฝายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 

4.2   การพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลโลรัตโนบล  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป  2552 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผูสมควรไดรับรางวัลโลรัตโนบล  

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป  2552  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์  และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลรราชธานี  ป  2552  คร้ังที่  1/2552  เมื่อวันที่  3  กันยายน  
2552  จึงเห็นสมควรเสนอชื่อให  รองศาสตราจารยอรุณี  วิริยะจิตรา  เพื่อรับรางวัลรัตโนบล  ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําป  2552   
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
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4.3   ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา  2552 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจําปการศึกษา    2552    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  ขอ  ข. กําหนด
คุณสมบัติวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  เปนผูมีผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในมหาวิทยาลัย  หรือเปนผูทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย  ประเทศชาติหรือนานาชาติ  สมควรไดรับ
การยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 

 ขั้นตอนการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์  ในแตละปการศึกษาใหปฏิบัติดังนี้ (ตามระเบียบฯ  2539) 
1. คณะเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอคณะกรรมการเลือกสรร 

2.   คณะกรรมการเลือกสรรทําหนาที่พิจารณาและรวบรวมขอมูลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและสภามหาวิทยาลัย  

3. สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
4. ฝายเลขานุการจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยและใบปริญญาบัตร 

         ทั้งนี้  หลักเกณฑ ขอ  1  ไมบังคับใชในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรมอบใหบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ 

การดําเนินงานที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาแดพระบรมวงศานุวงศ  จํานวน  5  สาขาวิชา  และมอบปริญญา

กิตติมศักดิ์แดผูนําประเทศและบุคคลทั่วไปจํานวน  11  ราย 

คณะกรรมการเลือกสรร  ป  2547  ไดกําหนดแนวทางและเกณฑการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ควรเสนอขออนุมัติปริญญาในระดับบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  หรือมหาบณัฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะไดรับ 

2. สําหรับผูมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป     หรือไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากสถาบันที่ผานการรับรอง  ใหเสนอขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามแผนงานที่สมควรจะไดรับ 

3. คณะและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเดนในสาขาวิชา  หรือที่ใหการอุดหนนุ
ชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยดวย 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  โดยไมควรอนุมัติใหเกินจํานวน
คณะที่มีอยู  และในแตละคณะไมควรเกิน  2  คน  ที่จะเขารับในแตละป  หากในปใดผูไดรับการอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์เล่ือนการเขารับใหเล่ือนการเขารับใหเล่ือนผูไดรับอนุมัติคร้ังหลังใหรับปถัดไป  

  คณะกรรมการเลือกสรร  ป  2552  เสนอขอใหปรับปรุงขอความเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน
และใชเปนแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ “ ….หรือเปนผูใชวิชาการทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย  

ประเทศชาติหรือนานาชาติ  สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป ” 

  ในปการศึกษา  2552  นี้  ฝายเลขานุการไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด  และมีคณะและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์   จํานวน  2  สาขาวิชา  ดังนี้ 

1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
2. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร   
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(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 

4.4   การขอเทียบโอนการรับปริญญาจากหลักสูตรศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Applied  
Arts) เปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of  Philosophy)  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเทียบโอนการรับปริญญา
จากหลักสูตรศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต (Doctor  of  Applied  Arts) เปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of  
Philosophy)   ดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ไดทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาเอก
ที่เรียนหลักสูตรศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต (Doctor  of  Applied  Arts) เปลี่ยนใหเปนสําเร็จการศึกษาในหลกัสตูร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor of  Philosophy) โดยขอเปลี่ยนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว  เหตุผลเนื่องจากได
ทําการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  และผลการศึกษาเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร
ดังกลาว  ทั้งนี้รายที่ไดออกใบรับทรานสคริปและรับปริญญาใหแลว  จํานวน  2  ราย  (รายที่ 1 และ 2) สวนราย 
ที่ 3 , 4  และ 5  ยังไมไดออกใบรับทรานสคริป  และยังมีอีก  3  ราย  ที่จะขอสําเร็จการศึกษาในภาคที่ 1/2552 

นักศึกษาปริญญาเอกที่คณะทําเรื่องขอเปลี่ยนเปน  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
1.  นายประทับใจ   สิกขา 4820400046 คณะใหจบ  1  ต.ค.  51      (รับปริญญา/ทรานสคริปแลว) 
2.  นายอิทธิพล  สิงหคํา  4720400061   คณะใหจบ  3  ก.ย.  50        (รับปริญญา/ทรานสคริปแลว) 
3   นายวทัญู  เนตรสงา          4620400064  คณะใหจบ  25 ก.พ.  52     ยังไมไดออกใบทรานสคริป 
4.  นายพงษพิพัฒน  สายทอง    4720400041   คณะใหจบ  25  ก.พ.  52     ยังไมไดออกใบทรานสคริป 
5.  นายทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา       4920400036 คณะใหจบ........................   ยังไมไดออกใบทรานสคริป 
นักศึกษาปริญญาเอกที่จะขอสําเร็จการศึกษาในภาค  1/2552  และขอเปลี่ยนเปน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 1.  นายจักรพันธ โสมเกษริน 4620400022     จะขอจบภาค  1/52 
 2.  นายอัศวิน   ศิลปเมธากุล 4720402229    จะขอจบภาค  1/52 
 3.  นายตระกูลพันธ  พัชรเมธา 4820400024     จะขอจบภาค  1/52 
 ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. เนื่องจากขอบังคับระดับบัณฑิตศึกษา  ไมมีขอกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนหลักสูตร/เปลี่ยน
ปริญญาเอาไว  ดังนั้นจึงนําเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยน
ปริญญาดังกลาว 

2. ควรดําเนินการนําเสนอสภาเพื่อพิจารณาการอนุมัติสําเร็จการศึกษา   กรณีรายดังกลาว
หรือไม 

3. หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนปริญญา      
ทั้งนี้ประธานที่ประชุมฯ  ไดขอใหคณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ   พิจารณาดําเนินการ

ปดหลักสูตรศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Applied Arts)   โดยดวน   

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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4.5   การขอเสนอเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ต้ังศูนยออสเตรเลียศึกษา   
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การขอเสนอเปนมหาวิทยาลัย

เจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงคจะ
สรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา  เพื่อใหศูนยฯ  สามารถพัฒนาเปน
แหลงขอมูลสําคัญดานออสเตรเลียศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอน  การประชุมทางวิชาการ  การทําวิจัยและ
หลักสูตรรวมที่เกี่ยวของกับออสเตรเลียศึกษารวมทั้งความสัมพันธไทย – ออสเตรเลีย  และเพื่อสงเสริมความ

รวมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธระหวางไทยออสเตรเลียใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยใหสงใบสมัครและ
รายละเอียด  เพื่อเขารับการสรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพฯ  ภายในวันที่  21  ตุลาคม  2552  (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  ใหความเห็นเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไมมี
ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับตั้งเปนศูนยออสเตรเลียศึกษา  แตมีความพรอมในการเปน
มหาวิทยาลัยเครือขาย   ทั้งนี้ฝายวิเทศสัมพันธจักไดประสานกับสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ    
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการตอไป 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 

4.6   ขออนุมัติหลักการในการจัดทํางบประมาณรายจายงบประมาณเงินแผนดินปงบประมาณ    
พ.ศ.  2554  ในหมวดงบลงทุน  (การกอสรางและการปรับปรุง) อาคารสถานที่   

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณรายจายงบประมาณเงินแผนดินปงบประมาณ    พ.ศ.  2554  ในหมวดงบลงทุน  (การกอสรางและ
การปรับปรุง) อาคารสถานที่    สําหรับในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554    จากการวิเคราะหขอมูลจากขอเท็จจริงเห็น
ควรใหมีการจัดทําคําของบประมาณแผนดินในหมวดงบลงทุน(การกอสราง  การปรับปรุงอาคารสถานที่                
การปรับปรุงและจัดระบบสาธารณูปโภค )  เปนงบประมาณผูกพันจํานวน  3 ป โดยอาจจะมีรายการเบื้องตน
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงอาคารทุกอาคารที่มีอายุการใชงานมากกวา  5  ป  ขึ้นไป  เชน  รายการทาสีอาคาร                
รายการซอมแซมหลังคา  และรายการอื่นๆ  เปนตน 

2. ปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑประจําอาคารใหมที่กอสรางเสร็จแลว  เชน อาคารเรียรวม  5  อาคาร
อเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  และอาคารศูนยเครื่องมือกลางฯ  อาคารศูนยสัตวทดลองและวิจัย 
เปนตน ( ทั้งนี้ไมรวมอาคารของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เนื่องจากไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามเกณฑงบลงทุนของสํานักงบประมาณ  เร่ือง  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม) 

3. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดลอมในโอกาสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ  20  ป  ใน พ.ศ.  2553 
4. ปรับปรุงและจัดสรางระบบไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอตอการบริการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
5. ปรับปรุงและจัดระบบน้ําประปาใหเพียงพอตอการบริการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
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6. ปรับปรุงและจัดสรางระบบน้ําใหเพียงพอตอการใชงานสําหรับนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

7. ปรับปรุงและจัดสรางระบบเชื่อมสัญญาณระบบอินเตอรเน็ตภายในเขตพื้นที่การศึกษาและที่พัก
อาศัย 

8. ปรับปรุงและจัดสรางเสนทางการเชื่อมตออาคารและสวนพื้นที่ตางๆ  ในเขตพื้นที่การศึกษาและที่
พักอาศัย  และสวนบริการอื่นๆ  ที่เกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและบุคลากร 

ทั้งนี้  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันโดยประกอบดวย
ตัวแทนจากทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน   เพื่อจะไดนําขอสรุปจากคณะกรรมการเสนอผานขั้นตอนตาม
กระบวนการระเบียบวิธีงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยมีกองแผนงานและโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม  เปนฝายเลขานุการ  โดยกําหนดใหมีการดําเนินการตามปปฏิทิน  ดังนี้ 

- วันที่  7-16  ตุลาคม  2552  แตงตั้งคณะกรรมการรวม 
- วันที่  19-30  ตุลาคม  2552  คณะกรรมการรวมประชุมพิจารณา  เพื่อสรุปขอมูลการจัดทํา

งบประมาณ  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในวันอังคารที่  3  พฤศจิกายน  2552 
- วันอังคารที่  3  พฤศจิกายน  2552  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
- วันที่   9-18  พฤศจิกายน   2552  คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ                   

(สภามหาวิทยาลัย)  พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบ 
วันเสารที่  28  พฤศจิกายน  2552  สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดทํารายละเอียด 
-   วันที่  1  ธันวาคม  2552  -  26  กุมภาพันธ  2553  มหาวิทยาลัยจัดคุณลักษณะเฉพาะเบื้องตน

พรอมแบบแปลนในการกอสราง/ปรับปรุง  คําของบประมาณ  เพื่อนําเสนอตอสํานักงบประมาณตามปปฏิทิน
การจัดทํางบประมาณตอไป  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  ) 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  และคณะกรรมการบริหารไดขอใหพิจารณาปรบัปรุงพื้นท่ี

ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  ดังนี ้
1. ถนนทางเชื่อมและระบบไฟฟาในไรฝกทดลองของคณะเกษตรศาสตร 
2. ระบบจราจรและลานจอดรถ  บริเวณหนามหาวิทยาลัย 
 

4.7    ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทยทางเลือก  
สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย  ประจําปการศึกษา  2552 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทยทางเลือก  สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย  ประจําปการศึกษา  2552   ดวยคณะ
เภสัชศาสตรมีความประสงคที่จะขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การแพทยทางเลือก  สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย  จากเดิม  ชะลอการรับนักศึกษา  เปน  รับนักศึกษา  จํานวน  10  คน  
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ประจําภาคปลายปการศึกษา  2552  โดยเปดรับสมัครเฉพาะผูผานการลงทะเบียนเรียนแบบประชุมวิชาการใน
หลักสูตรฯ  และนักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียนแบบประชุมวิชาการ
ไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2552  หมวดที่  6  ขอ  22  
เร่ือง  เทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.8  แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศลิปประยุกตและการออกแบบ                   
ประจําปการศึกษา  2552   

อ.กัญญา  จึงวิมุติพันธ  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ นําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ    ประจําป
การศึกษา  2552    ดวยมีนักศึกษาหลายคนสนใจที่จะศึกษาหลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   

แตเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2551  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2551 ไดใหคณะฯ  ชะลอการรับ
นักศึกษาในปการศึกษา  2552  เพื่อคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุผลเนื่องจากสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน  แลวนําเรื่องเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยพิจารณา  ในเบื้องตน 

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2  
กันยายน  2552 ไดพิจารณาเรื่องแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปประยุกตฯ ประจําปการศึกษา  
2552   ที่ประชุมมีมติใหคณะศิลปประยุกตฯ  ปรับแกไขขอมูลจํานวนอาจารยใหเปนปจจุบันและปรับปรุงขอมูล
แผนการรับนักศึกษาโดยใหพิจารณาสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑขอบังคับฯ 

ทั้งนี้คณะไดดําเนินการรับอาจารยเพิ่มและปรัปปรุงขอมูลแผนการรับนักศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2552  จํานวน  30  คน  โดยในภาคการศึกษา  1/2552  คณะไดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลว
จํานวน  13 คน (ปริญญาโท  7  คน  ปริญญาเอก  6 คน) และขอรับใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  โดยขออนุมัติ
เปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษา  2/2552 จํานวน  17 คน (ปริญญาโท  8  คน  ปริญญาเอก  9 คน)                   
(ตามเอกสารบันทึกขอความที่ ศธ  0529.15/2930  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2552) 

ปจจุบันคณะอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งสิ้น  11  คน  มีนักศึกษาจํานวน  55  ]คน 
(ขอมูลจากระบบทะเบียน 2  ต.ค.  2552  ซ่ึงไดรวมจํานวนที่รับเขาภาค 1/2552)  โดยสัดสวนอาจารย : นักศึกษา 
เปน (1:5)  ซ่ึงมีสัดสวนเปนไปตามเกณฑขอบังคับฯ  และในปการศึกษา  2552  จะมีผูจบการศึกษาอีก  11  คน  
จากการวิเคราะหขอมูลจะทําใหภาคปลาย  ปการศึกษา  2552   คณะสามารถรับนักศึกษาไดประมาณ  11  คน   
ซ่ึงเมื่อเทียบกับแผนการรับแลว  มากกวาจํานวนที่คํานวณ    6   คน  ทั้งนี้คณะแจงจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทใหมีแผน  ข   ซ่ึงจะทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาปรับเปลี่ยนไป  และคณะฯ สามารถรับ
นักศึกษาไดมากขึ้น 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จัดทําแผนการรับนักศึกษา                   

ประจําปการศึกษา  2552  โดยตองไมเกินจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ     
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4.9   ขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรม  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติเปด

หลักสูตรสถาปตยกรรม คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ    ดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  มีความ
ประสงคที่จะขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร  ตั้งแตปการศึกษา  2553  โดยมีแผนการรับนักศึกษา  
ภาคปกติ  จํานวน  50  คนตอปการศึกษา 
  กองแผนงานไดสรุปวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  ประมาณการรายรับ  คาใชจายที่และ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่พึงมีตามเกณฑจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยและอัตราสวน
คุณวุฒิอาจารยที่ใชในการจัดการศึกษาสาขาสถาปตยกรรมศาสตร กรณีนักศึกษาภาคปกติ  (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบนําเสนอตอท่ีประชุมในครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 การลงนามในบันทึกการประชุมเพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา  
ระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สปป.ลาว   

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  การลงนามในบันทึกการประชุม
เพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา  ระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สปป.ลาว    สืบเนื่องจาก               
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา  ลาว-ไทย  เมื่อวันที่  14  
กรกฎาคม  2552  ที่นครเวียงจันทน  สปป.  ลาว   สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ                 
ในนามรัฐบาลไทย  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมาหารือกับมหาวิทยาลัยจําปาสักเพื่อจัดทําแผนงานความ
รวมมือทางวิชาการดานการศึกษา  เพื่อนําเสนอที่ประชุมวิชาการ ลาว-ไทย  ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่  5  กันยายน  
2552  ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ที่ ประชุมฯไดหา รือการจั ดทํ าแผนงานความร วมมื อทางวิ ช าการด านการศึ กษา                   
ณ  มหาวิทยาลัยจําปาสัก  เพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา  ณ   มหาวิทยาลัยจําปาสัก  
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 1.  การดําเนินการแผนงานความรวมมือทางวิชาการ   ระยะเวลา 3  ป  (พ.ศ.  2553 - 2555)โดย
มีแผนงาน  ดังนี้ 
                                 1.1  แผนงานการพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยจําปาสัก  โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 
                                 1.1.1  การจัดหลักสูตรดูงาน  2  คร้ังที่ /  ป  มีผูเขารวมการดูงานครั้งละ  7-10  คน ในดาน
ตางๆ   ดังนี้ 
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 1)  อุตสาหกรรมการเกษตร  (แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 
 2)  การปลูกพืชผัก และไมผล 
 3)  การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยจําปาสัก จะหารือกันในรายละเอียดการจัด

รายการดูงานตอไป 
                                 1.1.2  การจัดฝกอบรมระยะสั้นจํานวน 2 หลักสูตรตอป มีผูเขาอบรมหลักสูตรละ  2 คนดังนี้ 

 1)  หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2)  หลักสูตรการปองกันกําจัดศตัรูพืช 

                                1.1.3   ทุนการศึกษา 
 1)  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท   ปละ  2  ทุน ตอป  รวม  6  ทุน  ในสาขาพืชศาสตร

สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2)  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปละ 1 ทุน ตอป รวม  3 ทุนในสาขาพืชศาสตร 

(เมล็ดพันธุ) 
1.2  แผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ภาควิชาปลูกพืช-วิจัยดิน  ของมหาวิทยาลัย

จําปาสัก  ซ่ึงจะดําเนินการในปที่  2  ของแผนงาน   
2.  ที่ประชุมฯ  ไดเห็นชอบการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงาน  ดังนี้  

2.1 สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  (สพร.)  จะรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดหลักสูตรฝกอบรม/ดูงาน 

2.2  การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  จะอยูบนพื้นฐานการรับผิดชอบรวมกัน  
ระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  (สพร.)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก 

3. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยจําปาสัก  จะหารือรวมกันดังนี้ 
3.1  การแลกเปลี่ยนอาจารยของสองมหาวิทยาลัยเพื่อเปนผูบรรยายพิเศษในบางหัวขอของ

หลักสูตรปกติ  และการจัดหลักสูตรฝกอบรม 
3.2  การพัฒนาพื้นที่บาเจียงเปนศูนยคนควาทดลองการปลูกพืชผัก  ไมผล  และการแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตร  รวมทั้งการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน   
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.2 พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจํา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการ
เงินกูเพื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจํา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  8/2551  เมื่อวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2551  โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในแนวทางการแกไขปญหาที่พักของบุคลากรดังตอไปนี้ 

1.  การพิจารณาดําเนินโครงการจัดสรรเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.  การพิจารณาประสานบริษัทเอกชนดําเนินการจัดสรางที่อาคารที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให
บุคลากรสามารถเขาพักไดโดยที่มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณชวยเหลือสวนตางของอัตราคาเชาที่เพิ่มขึ้น 

3. การพิจารณาจัดหาบริษัทเอกชนจัดทําโครงการเงินกูระยะยาวในการลงทุนทํากิจการบานเชาซื้อใน
ที่ดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  และขอใหบริษัทดําเนินการสํารวจความตองการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่ตองการมีบานพักเปนของตนเอง  โดยมีการนําเสนอรูปแบบ  งบประมาณและสถานที่  นั้น 

ทั้งนี้โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดดําเนินโครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการแกขาราชการและ
ลูกจางประจํา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการแก
ขาราชการและลูกจางประจํา   ในวันพฤหัสบดีที่   10  กันยายน   2552   ณ   หองประชุมวารินชําราบ                   
อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนประธานในพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงการใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อ
สวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการดังกลาวประกอบดวยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยและเงินกูอเนกประสงค
ดอกเบี้ยต่ํา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณมั่นคง  มีที่พัก
อาศัยเปนของตนเอง  โดยไมตองแบกรับภาระดอกเบี้ยสูงเกินไป  อีกทั้งยังสามารถกูยืมเงินมาแกไขปญหา
สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ใหดําเนินชีวิตอยางมีปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การลงนามในบันทึกขอตกลงในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศาสตราจารยประกอบ  
วิโรจนกูฏ  อธิการบดีเปนผูลงนามและรองอธิการบดีฝายบริหารเปนพยาน  สวนธนาคารกรุงไทยประกอบดวย  
นายดนัย  สมาโนตม   ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ผูบริการกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2  เปนผูลงนาม   
และนายเมธี  พานสายตา  ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงานเขตอุบลราชธานี   ธนาคารกรุงไทยรวมเปนพยาน 

สําหรับโครงการเงินกูเพื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจํานี้จะเปนประโยชนแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระยะยาวและจะเปนแนวทางการจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกันนี้สําหรับ
พนักงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.3 การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่  29 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังที่  29    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังที่  29  และคณะกรรมการจัดการแขงขัน  เมื่อ
วันที่  15  กันยายน  2552  มีมติใหมีการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร  จํานวน  18  ชนิดในระหวางวันที่  1-8  
พฤษภาคม  2553   
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 ชนิดกีฬา 
ชนิดกีฬา สถานที่จัดการแขงขัน 

1.  ฟุตบอล สนามกีฬาฟุตบอล 
2.  วอลเลยบอล  ชาย-หญิง อาคารศูนยกีฬาอเนกประสงค 
3.  กรีฑา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
4.  กอลฟ สนามกอลฟคายสรรพสิทธิประสงค  มทบ. 22  และ สนามกอลฟเขื่อนสิรินธร 
5.  เซปกตะกรอ สนามบาสเก็ตบอล 
6.  ตะกรอลอดหวง สนามบาสเก็ตบอล 
7.  เทนนิส สนามเทนนิส 
8.  เทเบิลเทนนิส อาคารปฏิบัติการสงเสริมการบริหารธุรกิจ 
9.  แบดมินตัน สนามเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
10.  โบลล่ิง โรงแรมสุนีย 
11.  เปตอง สนามเปตอง 
12.  ลีลาศ อาคารศูนยกีฬาอเนกประสงค 
13.  สนุกเกอร/บิลเลียด สโมสรสตารสนุกเกอร  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
14.  หมากกระดาน ช้ัน  9  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 
15.  คอรสเวิรด ช้ัน  9  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 
16.  วายน้ํา สระวายน้ํายอดเศรณี 
17.  แอโรบิคดานซ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
18.  กีฬาพื้นบาน สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 

  

2. ช่ือที่ใชในการจัดการแขงขัน   “  กันเกราเกมส  ” 
3. สัญลักษณการจัดการแขงขัน  อยูระหวางใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จัดทํา  
4. สําหรับ  Mascot  เปนไก  
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2552 
ผูอํานวยการกองคลัง  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดทํารายงานทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย   ณ  วันที่   31   กรกฎาคม   2552 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้   
1.   เพื่อใหฝายบริหารไดพิจารณารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  ทั้งเงินงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได  และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององคกรและใหขอเสนอแนะ 

2.  เพื่อใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่  8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีระบบอยางนอยปละ  2  คร้ัง 
               ขอ 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
               ขอ 6.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  

และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ   
 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

5.5 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี  พรอมท้ังทรงวางศิลาฤกษ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    84  พรรษา   มหาราชา  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
วิทยาเขตมุกดาหาร 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี  พรอมทั้งทรงวางศิลาฤกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ                   
84  พรรษา  มหาราชา ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ไดมีหนังสือที่  ศธ  0529.5/3059  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2552  เร่ืองขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จ
พระราชดําเนินทางเปนองคประธานพิธีเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและพิธีวางศิลาฤกษอาคารเฉลิม
พระเกียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยเขตมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   นั้น 

บัดนี้  ไดมีหนังสือตอบรับจากสํานักราชเลขาธิการ  ที่ รล  008/6314  ลงวันที่  2  กันยายน  
2552  เร่ือง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี  พรอมทั้งทรงวางศิลาฤกษ               
อาคารเฉลิมพระเกียรติ   84  พรรษา   มหาราชา   ณ  วิทยาเขตมุกดาหาร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
จังหวัดมุกดาหาร  ระหวางวันที่  21 – 25    ธันวาคม    2552     
 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 

5.6 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  รายงานผลการ

ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อคราวประชุม คร้ังที่  6 /2552  (วาระพิเศษ)   เมื่อวันเสารที่  22  สิงหาคม  2552  แตงตั้งให  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   รักษาราชการแทน
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คณบดีคณะบริหารศาสตร    ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552  นั้น   ในเบื้องตนไดนําเรียนตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  7/2552  เมื่อวันเสารที่   26  กันยายน   2552  ที่ผานมา  โดยมีประเด็นสําคัญที่
นําเรียนตอที่ประชุม คือ  

1.   คณะบริหารศาสตรไดบริหารจัดการภายใต “คณะกรรมการประจําคณะ” ซ่ึงไมมีขอบังคับรองรับ   
แตบริหารดวยอํานาจหนาที่ของ “  คณะกรรมการอํานวยการ ”  ตามขอบังคับโดยไดออกประกาศกําหนด
คาตอบแทนตางๆ   เปนจํานวนหลายรายการ ดังนั้น ประกาศเหลานั้น จึงไมมีผลบังคับใชอยางถูกตอง จึงขอให
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาใหดําเนินการ ในประเด็นดังตอไปนี้  

1.1 ระงับการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ   ตามประกาศของคณะบริหารศาสตร ตั้งแตวันจันทร ที่ 28 
กันยายน 255  เปนตนไป   จนกวาสภามหาวิทยาลัยฯ จะไดอนุมัติระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ 
นอกเหนือที่ระบุไวในระเบียบกระทรวงการคลัง   ระเบียบอื่นของทางราชการและระเบียบเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 อนุโลมใหเงินรายไดคณะบริหารศาสตร  ที่ไดเบิกจายตามประกาศของคณะบริหารศาสตร            
ที่ผานมาเปนสิทธิ์ของผูที่ไดรับไปแลว  โดยไมมีการเรียกคืนแตอยางใด  

1.3 อนุมัติใหคณะบริหารศาสตร  ดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ อนุโลมตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  2533 
และ ตําแหนงประธานสาขาวิชา เทียบเทาตําแหนงหัวหนาภาควิชา ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ   

2.   การใชที่ดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหชุมชนราชธานีอโศก เพื่อเปนแหลงเรียนรูของหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา กรรมการที่ตั้งไว มีบางคนลาไปศึกษาตอและยังไมมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระบุไวในขอตกลงฯ  ดังนั้น จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยฯ  ส่ังการใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการศึกษาและรายงาน
ผลโดยเร็ว 

   ทั้งนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวและมีมติ ตามประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่  1.1  เห็นชอบใหคณะบริหารศาสตรระงับการเบิกจายตามประกาศของคณะทั้งหมด      
ตามกําหนดการที่เสนอ และ ใหจัดทําระเบียบการเบิกจายใหม โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําตารางเปรียบเทียบ
อัตราคาตอบแทนจากเงินรายไดของคณะตางๆทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา 
  ประเด็นที่ 1.2  เห็นชอบใหอนุโลมใหการเบิกจายเงินรายไดทั้งหมด ที่คณะบริหารศาสตร              
ไดดําเนินการมาใหเปนสิทธิ์ของผูที่ไดรับไปแลว  โดยใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการจายเงินทั้งหมด
ใหชัดเจน 

 ประเด็นที่  1.3 เห็นชอบใหคณะบริหารศาสตร  ดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะตามเสนอ  
  ประเด็นที่ 2  ใหมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  
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5.7 สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสืบเนื่องจาก          

การประชุมสัมมนา เร่ือง สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ซ่ึงจัดโดย                
สํานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่  29 กันยายน  2552                 
ณ   หองแกรนดบอลรูม  ช้ัน  3  โรงแรมเซ็นจร่ีู  พารค  กรุงเทพมหานคร  โดยสรุปประเด็นสําคัญดังนี้   

การจัดการศึกษาปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการจัดการศึกษาในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง  
ทั้งนี้  โดยมุงหวังใหการจัดการการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง  
และเทาเทียมกันทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลการจัด
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ไดตระหนักดีวาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐไมมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดในการควบคุมและกํากับคุณภาพการศึกษา   ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงมีกฎระเบียบบังคับใชในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
เทาเทียมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เมื่อมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2551  แลว   จึงไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  2552  ที่มีเนื้อหาสาระเหมือนกันทุกประการ             
เพื่อใชกํากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งใหเปนไปในทิศทางเดยีวกนั  
นอกจากนี้เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  มีคุณภาพอยางแทจริง  ยังไดจัดทําประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังกลาว  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.8 การลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสอดคลองกัน  คือ  การจัดการเรียนการสอน                
การบริการวิชาการ  การวิจัย  ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงไดตกลงในหลักการรวมกันที่จะรวมมือ
บูรณาการทรัพยากรและศักยภาพของทั้งสองมหาวิทยาลัยในดานการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนโดย
ใชเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนทางการศึกษา  โดยมุงเนนการใหการศึกษาแก
ประชาชนอยางทั่วถึงทุกหมูเหลาโดยไมมีขอจํากัด  จึงไดลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกัน  เมื่อวันที่  25 
กันยายน  2552  ณ  หองประชุม SEAMEO RIHED ช้ัน 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร   (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

6.1  การฟองรองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มหาวทิยาลัย 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบถึงการฟองรอง               

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัย    ตามที่มีเหตุการณเจาหนาที่และอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในระดับผ
บริหารของคณะ/สํานัก   ถูกฟองรองเร่ืองการปฏิบัติงานในหนาที่   ซ่ึงบางครั้งบุคคลดังกลาวที่ถูกฟองรองมิได
กระทําการเปนการสวนตัว   ลวนแลวแตเปนการปฏิบัติหนาที่ในทางราชการทั้งสิ้น  จากเหตุการณดังกลาว                   
หากมหาวิทยาลัยไมไดเปดเผยขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองใหบุคลากรรับทราบ   อาจเปนการเปดชองทางใหผู
ไมหวังดีตอมหาวิทยาลัยนําไปเปนขอมูลกลาวอางอันเปนเท็จ   สรางความสับสนทําใหบุคลากรเขาใจบิดเบือน
ในเรื่องการไมดูแลหรือชวยเหลือบุคลากรที่ถูกฟองรองดังกลาว   เปนเหตุใหเจาหนาที่หรือคณาจารยที่มศีกัยภาพ
และมีความสนใจที่จะเขามาทํางานดานบริหารใหกับมหาวิทยาลัย    กอเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการปฏิบัติงานใน
ระดับบริหาร   เกรงกลัวตอการตัดสินใจที่ถูกตอง  และขาดความเชื่อมั่นในระบอบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย   

ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดําเนินการชี้แจง   เผยแพรมาตรการและแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน                  
รวมทั้งลงโทษผูที่กระทําการฟองรอง  กลาวหา  หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ  สงผลใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง  เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับกลุมคนที่กําลังจะกาวขึ้นมาเปนผูบริหารของมหาวิทยาลัย                  
และประการสําคัญ   หากเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผูซ่ึงประคับประคองการปฏิบัติงานในหนาที่ใหถูกตอง                   
ดํารงอยูในศีลธรรมอันดี   ปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณของขาราชการที่ดีดวยแลว  มหาวิทยาลัยอาจจะตอง
สูญเสียคนดี  คนเกง ไปอยางนาเสียดาย 

ประธานที่ประชุมไดใหขอมูลเพิ่มเติมในกรณีดังกลาว  โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัย                
รูสึกเห็นใจและมิไดนิ่งนอนใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  ในเบื้องตนไดใหชวยเหลืออยางเต็มที่เพื่อใหผูถูกฟองรอง
ได รับความเปนธรรมและอุนใจ    สวนกรณีของผูที่มุ งหวังแสวงหาปลประโยชนจากการฟองรอง                   
และกลาวหาผูอ่ืนดวยขอมูลอันเปนเท็จ       มหาวิทยาลัยคงตองดําเนินการสอบสวนทางวินัยเพื่อลงโทษและมใิห
เปนเยี่ยงอยางแกบุคคลอื่น   

ทั้งนี้ขอเรียนใหทานผูบริหารไดทราบวา  หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น โปรดรายงานให
มหาวิทยาลัยไดรับทราบเพื่อหาทางชวยเหลือ   และหากมีขอสงสัยในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยขอกฎหมายหรอื
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของตางๆ    ตองการคําปรึกษาและแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ    สามารถประสานมายังสวนกลาง
เพื่อหารือแนวทางและขอปฏิบัติที่ถูกตองตอไป    ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะสรางความอุนใจ  
ความถูกตองและความยุติธรรมใหเกิดกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหวิทยาลัย  ขอใหปฏิบัติงานในหนาที่อยาง
เต็มศักยภาพ  บนพื้นฐานของความดีงามสืบไป 

 

มติท่ีประชุม  :    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 






