
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที ่1/2554 
วันอังคารที่   11   มกราคม   2554    เวลา 09.30   น. 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

……………………………… 
 
 

         ผูมาประชุม 
 

  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข ประธาน 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดฝีายแผนและพัฒนา ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ กรรมการ 

4. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา อ.นรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

5. รองอธิการบดฝีายประกันคณุภาพและสารสนเทศ อ.สุรชัย   จูมพระบุตร กรรมการ 

6. รองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนุษย ผศ.ธนพรรณ ธาน ี กรรมการ 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ อ.สิรินทรทิพย บุญม ี กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ อ.จุฑามาศ หงษทอง กรรมการ 

9. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวชิาการ ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ ์ กรรมการ 

10. ผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณปูโภค ผศ.เกรียงศักดิ ์ แกวกุลชัย กรรมการ 

11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
12. รักษาราชการแทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร ผศ.ชุตนิันท ประสิทธิภูริปรีชา กรรมการ 
13. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 

14. รักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 

15. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
16. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 

17. (แทน)คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร                    

และการสาธารณสุข 
แพทยหญิงชลลดา บุษยรัตน กรรมการ 

18. คณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ รศ.ธาดา สุทธิธรรม กรรมการ 
19. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
20. รักษาราชการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
21. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 

22. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

และเครือขาย 

อ.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
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23. รองอธิการบดฝีายบริหารและชุมชนสัมพันธ ผศ.มนญู ศรีวิรัตน กรรมการและ 
เลขานุการ 

24. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลนิ ี ธนสันต ิ ผูชวยเลขานุการ 

25. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ    
1.1  การจัดโครงการประสานความสัมพันธระหวางหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย 

       อุบลราชธานี   

  รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดวยมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  กําหนดจัดโครงการประสานความสัมพันธระหวางหนวยงานภายใน “งานปใหมประจําป  
2554”ในวันพุธที่  12 มกราคม  2554 โดยมีวัตถุประสงค  เ พ่ือประสานความสัมพันธระหวาง              

คณะ/สํานัก/หนวยงานภายในตางๆ  และเรียนเชิญผูบริหาร  คณบดีทุกทานและบุคลากร เขารวมงาน            

ตามกําหนดการดังนี้ 

  เวลา  10.00 น.  พิธีทําบญุเลี้ยงพระเพล  ณ  หองประชมุพิบูลมังสาหาร  ช้ัน  3               

อาคารสาํนักงานอธิการบดี    
  เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม  

  เวลา  13.00  น.  เปนตนไป  ลงทะเบียนรวมลุนรางวัล 
 
 
 

 มติที่ประชมุ  : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ผูไมมาประชุม    
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ลาคลอด 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ติดราชการ 

     
 

 ผูเขารวมประชุม 
 

   

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. อ.สุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

3. อ.ศรัณย สุดใจ รองคณบดีฝายบริหาร  คณะรัฐศาสตร 

4. นางเกษร จรัญพรหมสิริ บุคลากร  8  ชํานาญการ  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่

5. นางนัยนา บัวเขียว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน 

6. นางสาวรุงตะวนั คุณสมบตั ิ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่  12/2553  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  ธันวาคม 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  ธันวาคม  2553    

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 แนวทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟาและมาตรการประหยัดพลังงาน  
ผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่  1760/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาและวิเคราะหปญหาคาไฟฟาและการประหยัด

พลังงาน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้นเพื่อเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด  คณะทํางานฯ  ไดจัดใหมี

การประชุมคณะทํางานฯ  รวมกับผูแทนจากคณะ/วิทยาลัย/สํานักตางๆ  ในวันที่  6 มกราคม 2554 ที่ผานมา  

เ พ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการคิดคากระแสไฟฟาเ พ่ือการรวมรับผิดชอบคากระแสไฟฟาของ              

คณะ/วิทยาลัย/สํานักตางๆ  โดยในเบื้องตนคณะทํางานฯ  ไดเสนอ  2  แนวทางฯ  ดังนี้ 
แนวทางที่  1  คิดอัตราคงที่หนวยละ 4.3093 บาท  โดยอางอิงจากอัตราคาไฟ ประเภทที่ 8  

ไฟฟาช่ัวคราวของการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

ระเบียบวาระที่  4.10       
 หนาที่  19  
                 บรรทัดที่  13 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให

พนักงานสถาบันอุดมศึกษาของคณะในกํากับ

มหาวิทยาลัยไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน

อัตราเทากับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร 

 
 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให

ผูบริหารซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของ

คณะในกํากับ  ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราเดียวกับเงินประจําตําแหนงประเภท

บริหาร 

 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการ

บริหารฯ   

 

ระเบียบวาระที่  5.2       
 หนาที่  24  
                 บรรทัดที่  14 

 
. . . . . . . . . . . . จึงแตงตั้ งให  รองศาสตราจารย  

วัชรพงษ  วัฒนกูล  ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา   สังกัดคณะเกษตรศาสตร  

ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีคณะ

รัฐศาสตร 

 
 

- เพ่ิมขอความ  -   
 

............จึงแตงตั้งให รองศาสตราจารย  

วัชรพงษ  วัฒนกูล ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร  

ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดี คณะ

รัฐศาสตร  จนกวาการสรรหาจะแลวเสร็จ 

 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการ

บริหารฯ   
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แนวทางที่  2  คิดอัตราคงที่หนวยละ  ประมาณ  3.50 - 4.00  บาท + 10 %  โดยอางอิงจาก
คาเฉล่ียจากไฟฟาที่อานไดจาก  TOU  meter  ทั้งหมด และใชคาสูงสุดเปนฐานอางอิง  ทั้งนี้  คาเฉล่ียในแตละ

เดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งตองบวกเพิ่มขึ้นอีก  5-10 % สําหรับคาความตองการพลังงาน (Demand) 

ที่อาจจะสูงข้ึนกวาคาเฉล่ีย 
ที่ประชุมไดอภิปรายในแนวทางดังกลาว  และไดใหขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางการ

คิดคากระแสไฟฟาเพ่ือการรวมรับผิดชอบคากระแสไฟฟาของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ในเบื้องตนดังนี้ 
- คิดอัตราคาคงที่สะทอนถึงการใชกระแสไฟฟาและคาความตองการพลังงาน  (Demand) เพ่ือ

เปนอัตราตามที่ไดจะใชเรียกเก็บจาก  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ซึ่งจะทําใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  สามารถ

วางแผนคาใชจายงบประมาณเพื่อเปนคาสาธารณูปโภค  และกําหนดแนวทางการประหยัดพลังงานได  ทั้งนี้  

หากมีงบประมาณคงเหลือจากการคิดคากระแสไฟฟาดังกลาวมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งนําเงินดังกลาวสะสมไว

เปนกองทุนพลังงานของมหาวิทยาลัย 
- สําหรับคณะ/วิชาที่ทําหนาที่ในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  และมีการจัดการเรียนการสอนที่

อาคารของคณะ  ซึ่งจะทําใหคณะวิชาดังกลาวตองรับภาระคากระแสไฟฟา  ดังนั้นในเบื้องตนอาจพิจารณา

แนวทางในการคิดคากระแสไฟฟาตามจํานวนนักศึกษา  ที่ไปเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  แลวใหคณะวิชาเจาของ

นักศึกษาจายคาสาธารณูปโภคในสวนดังกลาวใหกับคณะวิชาเจาของวิชาศึกษาทั่วไป  ทั้งนี้  การดําเนินงานใน

รูปแบบดังกลาว  อาจสงผลตอความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ในวันที่  7  มกราคม  2554  ที่ผานมา  คณะผูบริหารและเจาหนาที่จากการไฟฟาสวน

ภูมิภาค  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดเขาพบทานอธิการบดี  เพ่ือช้ีแจงแผนการผอนชําระที่มหาวิทยาลัยไดเสนอไป

ยังการไฟฟาสวนภูมิภาค  ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระหนี้ทั้งในสวนคากระแสไฟฟาคางชําระประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2553  และหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงคากระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค

นั้น  การไฟฟาสวนภูมิภาค  มิอาจรับขอเสนอตามแผนดังกลาวได เนื่องจากเปนการผอนชําระที่มีระยะ

เวลานาน  ประกอบกับหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระนั้น  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะตองชําระดอกเบี้ยใหกับการ

ไฟฟาผายผลิต  จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนการผอนชําระใหม  ดังนี้ 
- หนี้ในสวนคากระแสไฟฟาคางชําระ  (ซึ่งในป  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยมีหนี้ดังกลาว เปน

เงิน  38,962,767.09  บาท ซึ่งเปนหนี้ตั้งแตเดือนมีนาคม -  ธันวาคม  2553) ขอใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการชําระหนี้ในเบื้องตน  เปนเงินประมาณ  13,000,000  บาท  เพ่ือจักไดเปนการแสดงถึงความ

พยายามในการชําระหนี้คากระแสไฟฟาของมหาวิทยาลัย  แลวจึงจัดทําแผนการผอนชําระ  พรอมขอยกเวน

การชําระดอกเบี้ย  ทั้งนี้  ในระยะเวลาการผอนชําระ  การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอใหดําเนินภายในระยะเวลา  6  

เดือน 
- หนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ชําระหนี้ในเบื้องตน  เปนเงินประมาณ  1,795,874.47  บาท  ซึ่งเบิกจายเปนคาภาษี และคางวดในการผอน

ชําระ  ทั้งนี้  หนี้ในสวนดังกลาว  ไมมีการคิดดอกเบี้ย  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ขอใหดําเนินภายในระยะเวลา  

36  เดือน 
- สําหรับคากระแสไฟฟาของป  พ.ศ.  2554  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายใหเปน

ปจจุบัน 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  แนวทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2553          

และหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงคาไฟฟาและการไฟฟาสวนภูมิภาค   

 
 
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการความรวมมือและการใหความชวยเหลือจากคณะ

ตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีแนวทางความชวยเหลือรวมกันดังน้ี 

                       แนวทางที่ 1  มหาวิทยาลัยขอยืมงบประมาณจากเงินกองทุนหรือเงินรายไดของ           

คณะตางๆ  เพื่อรวมกับงบประมาณที่จัดสรรไวสําหรับชําระหนี้คากระแสไฟฟา โดยรวมเปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น  38,962,767.09 (สามสิบแปดลานเกาแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยหกสิบเจ็ดบาทเกาสตางค)             

โดยกําหนดผอนชําระใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในระยะเวลา  6  เดือน  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะกําหนด

แผนผอนชําระและสงคืนเงินกองทุนใหกับคณะในภายหลัง 

                        แนวทางที่  2  หน้ีคางชําระที่เกิดจากการปรับปรุงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

จํานวน 19,628,374.47  บาท (สิบเกาลานหกแสนสองหมื่นแปดพันสามรอยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ด

สตางค)  โดยการไฟฟากําหนดใหผอนชําระไดในระยะเวลา 36  เดือน มหาวิทยาลัยรับผิดชอบวงเงิน

การชําระหนี้ดังกลาวทั้งหมด 

                        แนวทางที่  3 การกําหนดอัตราการชําระคากระแสไฟฟาในรอบปจจุบัน  โดยขอให

คณะทํางานพิจารณาและวิเคราะหปญหาคาไฟฟาและการประหยัดพลังงาน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รวมกับกองแผนงาน พิจารณาแผนการดําเนินงานและการกําหนดหลักเกณฑการคํานวณอัตราคา

กระแสไฟฟาสําหรับการใชจายตามจริง และขอใหประชุมรวมคณะ/สํานัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ             

เพื่อพิจารณาในรายละเอียดตอไป   

                       แนวทางที่ 4 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2552-2554 ที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย              

ขอใหกองแผนงานพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานตามขอสังเกต ดังน้ี 

- คาจางออกแบบอาคารใหม/คาคุมงานกอสราง/คาสมทบคากอสราง  ขอให           

คณะหรือหนวยงานเจาของอาคารเปนผูรับผิดชอบ 

- เงินสนับสนุนการทําวิจัย  ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณที่ตัดจายคาสาธารณูปโภคที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานผูใหทุน  และหากมี

ความจําเปนตองสมทบเพิ่มเติมใหกับนักวิจัย  มหาวิทยาลัยและคณะตนสังกัดของนักวิจัยอาจตองทํา

ความตกลงเพื่อหาแนวทางสนับสนุนตอไป 

                     นอกจากนี้  เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพและกอเกิดประโยชนสูงสุด  ขอใหกองแผนงานพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณรายจาย

อ่ืนๆ  เพิ่มเติม  ทั้งน้ีขอใหเปนการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณในรายการที่มีความสําคัญและจําเปน

เทาน้ัน  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
4.1 การจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 
      สาธารณสุขขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเพิ่มคาครองชีพ     
      ชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ 

แพทยหญิงชลลดา  บุษยรัตน  อาจารยประจํากลุมวิชาแพทยศาสตร  วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือเพ่ิมคาจางพิเศษและเพิ่มคาครองชีพ แกลูกจางช่ัวคราว  

ดวยเงินรายไดของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ดังนี้ 
กลุมตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษตอเดือน คาครองชีพ รวม 

(1) กลุมบริการพื้นฐาน หรือหมวดแรงงานเดิม 1,500 - 1,500  
(2)   กลุมสนับสนุน หรือ หมวดฝมือเดิม 2,870  1,500 4,370 

  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

1. กรณีเพ่ิมคาจางพิเศษดวยเงินรายไดของวิทยาลัยแพทยาสตรและการสาธารณสุข 
กลุมตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษตอเดือน คาครองชีพ 

(1) กลุมบริการพื้นฐาน หรือหมวดแรงงานเดิม 1,500 - 
(2)   กลุมสนับสนุน หรือ หมวดฝมือเดิม 2,870  1,500 

  

2.  กรณีเงินเพิ่มพิเศษ 
  โดยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพ.ศ.2534  

ขอ  32  กําหนดวา  การจายเงินอื่นๆ  ใหปฏิบัติตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ในกรณีที่ไมได

กําหนดไวใหปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  จึงมี

ความเห็นวา  ไมมีหลักเกณฑของกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  ใหจายเงินเพิ่มพิเศษแกกลุมตําแหนงลูกจาง

ช่ัวคราวนี้ได 
 3.  กรณีเงินคาครองชีพช่ัวคราว 
  โครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอใหพิจารณาจายคาครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางช่ัวคราวทั้ง  

2  หมวดโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และวันที่  17  มิถุนายน  2551  

เห็นชอบใหปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการและสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดออกประกาศ  เร่ือง เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัย              

พ.ศ.  2553  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2553  โดยอนุโลม 

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามประเด็นการพิจารณาดังน้ี 

ประเด็นที่  1 ในกรณีการเพิ่มคาจางพิเศษ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนด

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางชั่วคราว และยังไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

รองรับการดําเนินการดังกลาว  จึงยังไมสามารถจายเงินเพิ่มพิเศษแกกลุมตําแหนงลูกจางชั่วคราวได   
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ประเด็นที่  2  ในกรณีเงินคาครองชีพชั่วคราว มอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายและ          

กองคลังพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑการจายคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางชั่วคราว ของมหาวิทยาลัย   

โดยขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวตอไป 

 

 
 

4.2 ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  2/2553  (ครั้งที่ 1)  

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2553    เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2553   มีมติใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได

ดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  และไดผลสอบผานในภาคเรียนกอนหนาเปนที่

เรียบรอยแลว แตอยูระหวางการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และคณะรับรองการ

สําเร็จการศึกษาภายใน 30 วัน หลังเปดภาคการศึกษา ใหชําระเฉพาะคารักษาสถานภาพนักศึกษาเปนเงิน

จํานวน 2,500 บาท  โดยใหเร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษา 2/2553     
  ทั้งนี้  งานทะเบียนนักศึกษาไดตรวจสอบแลว มีกลุมนักศึกษาท่ีอยูในกรณีสําเร็จการศึกษา

ภายใน  30  วัน หลังเปดภาคการศึกษา จํานวน  14  ราย  จาก  4  คณะ  จําแนกเปน คณะรัฐศาสตร              

6  ราย    คณะวิทยาศาสตร  1  ราย   คณะวิศวกรรมศาสตร  1 ราย  คณะบริหารศาสตร  2 ราย              

และคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  4 ราย  

ดังนั้น จึงไดสรุปจํานวนและขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่  7/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการสําเร็จการศึกษาภายใน 30 

วันหลังเปดภาคการศึกษา 2/2553  จํานวน 14 คน  ซึ่งใหนักศึกษาชําระคารักษาสถานภาพเปนเงินจํานวน  

2,500 บาท  ตามมติสภามหาวิทยาลัย   

โดยในรายที่   8  และรายที่  10   ใหคณะรับรองวันสําเร็จการศึกษาใหม  ตามระยะเวลาของ

กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารที่เก่ียวของกับการสําเร็จการศึกษาครบตามเกณฑและเง่ือนไข

กําหนด  ทั้งนี้ใหสรุปเรื่องนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. การขอความเห็นชอบในการสําเร็จการศึกษาภายใน 30 วันหลังเปดภาคการศึกษา 2/2553 

จํานวน 14 คน 

2. การรับรองวันสําเร็จการศึกษา  ของ รายที่  8 (พลโทยุทธนา  หาระบุตร) และรายที่  10              

(นายกิตติศักดิ์ อริยะเครือ)    

 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติใหความเห็นตามประเด็นการพิจารณา  ดังน้ี 

                   ประเด็นที่ 1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสําเร็จการศึกษาภายใน 30 วัน หลังเปดภาค

การศึกษา 2/2553  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน ในวันอังคารที่ 11 มกราคม  

2554    
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                    ประเด็นที่  2  การรับรองวันสําเร็จการศึกษา ของรายที่  8  (พลโทยุทธนา  หาระบุตร) 

และรายที่ 10  (นายกิตติศักดิ์  อริยะเครือ)  ขอใหคณะตนสังกัดของนักศึกษาทั้งสองรายใหการรับรอง

การสําเร็จการศึกษาและตรวจสอบการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆใหเปนไปตามขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัยโดยเครงครัด  

 
 

4.3 (ราง)ประกาศการกําหนดคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
       พ.ศ. .......... (เพิ่มเติม) 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย   ครั้งที่  9/2553    เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2553   มีมติเห็นชอบในหลักการใหนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และไดผลสอบผานในภาค

เรียนกอนหนาเปนที่เรียบรอยแลว แตอยูระหวางการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับ

สมบูรณ และคณะรับรองการสําเร็จการศึกษาภายใน 30 วันหลังเปดภาคการศึกษา  ใหชําระเฉพาะคา

รักษาสถานภาพนักศึกษาเปนเงินจํานวน 2,500 บาท  โดยใหเร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2553              
ทั้งนี้ใหรางประกาศอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพกรณีดังกลาว เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่  28   

ธันวาคม  2553 เห็นชอบมอบใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรางประกาศอัตราคาธรรมเนียม

รักษาสถานภาพเพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือเสนอ

อธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป และมอบคณะประสานงานแจงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารยผูสอน 

นักศึกษา  เจาหนาที่  และผูเก่ียวของทราบในการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมสําหรับกรณีดังกลาว 
 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 1.   (ราง)ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา           
               พ.ศ. 2554 (ฉบับเพิ่มเติม 1) 
 
                   ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะโดยขอใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแกไข(ราง)

ประกาศการกําหนดคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...... (เพิ่มเติม)  ดังน้ี 

                 1.  (ขอ 3) ขอใหพิจารณาตรวจสอบและทบทวนการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  เร่ืองการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาค

ฤดูรอน ลงวันที่  1  เมษายน  2548      

                 2.  (ขอ 4) เพิ่มขอความ “...แตอยูระหวางการแกไขหรือจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ  ” 

                 3.  (ขอ 5)  ปรับขอความ  โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณานําเสนอตออธิการบดี

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
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                 4.  พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศมหาวิทยาลัยใหถูกตอง เชนในกรณีการ

ยกเลิกประกาศควรรวบรวมสาระสําคัญและจัดทําประกาศฉบับใหมใหสมบูรณ  หรือในกรณีการจัดทํา

ประกาศเพิ่มเติมควรระบุความเชื่อมโยงของประกาศเดิมโดยใหปรากฏรายละเอียดที่แกไขหรือเพิ่มเติม

ใหชัดเจน 

                                  

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

ปรับแกไขใหถูกตองตามขอเสนอแนะ 
 
 
 

4.4  การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิต  ภาคเรียนที่  2/2553 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดวยคณะศิลปประยุกตและ

การออกแบบ ไดเปดรับสมัครนักศึกษา และประกาศผลสอบรับเขาศึกษาหลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิต 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 โดยมีผูผานการคัดเลือกจํานวน 1 ราย ทั้งนี้คณะไดทําเร่ืองแจงใหสวนกลาง 

(มหาวิทยาลัย) ดําเนินการออกเลขรหัสนักศึกษาและดําเนินการที่เก่ียวของตอไป  
  ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551              

ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบและคณะรัฐศาสตรชะลอการรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 

เพ่ือใหคณะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ตอมาคณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดนําเร่ืองเขา

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ 9/2552 แตไดมีการถอนเรื่อง  ทั้งนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2553              

คณะไดรับนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน 3 คน (ระดับปริญญาเอก)  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯไดอนุมัติใหรับเขาศึกษา

โดยอนุโลม  เพ่ือประโยชนของนักศึกษา  เนื่องจากคณะไดดําเนินการไปกอนแลว   โดยใหคณะช้ีแจงความ

พรอมของการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  ปจจุบันคณะยังไมไดแจงขอมูลตอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  และคณะไดดําเนินการรับนักศึกษาเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน 

2 คน (ระดับปริญญาโท 1 คน/ปริญญาเอก 1 คน)  

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ไดสรุปเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่  7/2553  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม 2553  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะชี้แจงความ

พรอมของการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยใหสรุปเรื่องนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ทั้งนี้ใหคณะสงขอมูลช้ีแจง

เพ่ิมเติมยังโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยดวนเพื่อสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมตามลําดับตอไป 

- แนวปฏิบัติในเรื่องแผนการรับเขาศึกษาและการรับเขาศึกษา  ขอใหทุกคณะแจงแผนการ

รับนักศึกษาเขาศึกษาทุกปการศึกษา มายังโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและกองแผนงาน  เพ่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลและสัดสวนการรับนักศึกษา  เพ่ือสรุปเรื่องนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อ

เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาได 
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ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. การขออนุมัตรัิบนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรศิลปประยกุตมหาบัณฑติ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   พิจารณาจัดสง

รายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรในปจจุบันใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อยืนยันความ

พรอมในการรับนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   
 
 
 

4.5  สรุปยอดวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ยอดคําขอตั้ง

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  เบื้องตน เปนเงิน  

1,246,878,900  บาท  เพ่ิมขึ้น  จากที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  613,111,700  

บาท  หรือคิดเปนรอยละ  96.74  (ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553)  ไดรับจัดสรรเปนเงิน  633,767,200  

บาท  โดยจําแนกตามหมวดรายจายตางๆ  ไดดังนี้ 
  1.  งบบุคลากร  เปนเงิน  198,589,200  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  15.93  ของ

งบประมาณที่ขอตั้ง  เพ่ิมขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  24,636,000  หรือคิดเปนรอยละ  

14.16 
  2.  งบดําเนินงาน  เปนเงิน  99,848,500  บาท หรือคิดเปนรอยละ  8.01  ของงบประมาณ

ที่ขอตั้ง  เพ่ิมขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  31,391,100  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  45.85 
  3.  งบลงทุน  เปนเงิน  658,718,700  บาท  หรือคิดเปนรอยละ   52.83  ของงบประมาณ

ที่ขอตั้ง  เพ่ิมขึ้น  จากปงบประมาณ พ.ศ.2554   จํานวน  451,754,100 บาท หรือคิดเปนรอยละ  218.28 
  4.  งบเงินอุดหนุน  เปนเงิน  289,722,500  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  23.24              

ของงบประมาณที่ขอตั้ง  เพ่ิมขึ้น  จากปงบงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  105,330,500  บาท  หรือ

คิดเปนรอยละ  57.12 
        รวมเปน  1,246,878,900  บาท 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555   
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งน้ีขอคณะ/สํานัก  ที่ยังไมไดจัดกรอบวงเงิน

งบประมาณขอใหนําสงขอมูลใหกองแผนงานภายในวันที่ 11 มกราคม  2554 เพื่อรวบรวมและนําสง

สํานักงบประมาณตอไป 
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4.6 แนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ     
      พ.ศ.  2554   
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  จากเกณฑประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553  ตัวบงช้ีที่ 7.4 (มีการนําระบบบรหิารความเสีย่ง
มาใชในการบริหารการศึกษา) ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  และจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ไดเห็นชอบใหแยกการ

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเปนคนละสวน โดยการบริหารความเสี่ยงไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่อาวุโส ระดับ

มหาวิทยาลัย พิจารณากําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
ในการนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  ไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เมื่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2553  เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และประเด็นความเสี่ยง 

ใหคณะ/หนวยงานดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย  และขณะนี้ คณะ/หนวยงานตางๆ อยูระหวางการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงตาม

แนวทางที่ กําหนดดังกลาว  ซึ่งกองแผนงานจักไดรวบรวม และสรุปความเสี่ยงที่ไดเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง 

และกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง  ใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม 2554 ตามระยะเวลาที่กําหนดในแนวทางการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 7.4 (ระบบบริหารความเสี่ยง)  ตอไป 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  พิจารณาใหความเห็นชอบการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย เปนผู พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 ในชวงปลายเดือนมกราคม 2554   

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  ระดับมหาวิทยาลัย 

พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

4.7  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ.  2553   
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 10 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําหรือทบทวนแผนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากร
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ตอผลผลิตที่ดีข้ึนกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  สําหรับทุกผลผลิต เพ่ือเปรียบเทียบผลกับปที่ผานมา รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยมีเกณฑมาตรฐานในการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวเปน 5  ขอ ดังนี้ 

1) จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีข้ึนกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2) จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการเรียนการสอน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full 

Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3) จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุกผลผลิต ตาม

หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

4) เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

5) รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามเกณฑมาตรฐานทุกขอ  โดยไดจัดทําแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว พบวา มี

สวนสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  แตยังไม

สามารถแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีข้ึนกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดอยางชัดเจน

เทาที่ควร  ซึ่งกองแผนงานเสนอใหพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให

สอดคลองกับแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด สวนผลการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุมสาขาวิชาตางๆ  

พบวา สวนใหญมีตนทุนตอหนวยสูงข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สวนดานการวิจัย  ดานการบริการ

วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา  ตนทุนตอหนวยสูงข้ึนเชนกัน (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 และใหขอเสนอแนะ/แนวทางการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  

2) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามเกณฑมาตรฐานขอมูล 2 - 4  
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มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และผลการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยขอใหกองแผนงานพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการฝายวางแผน

มหาวิทยาลัยเพื่อหารือและกําหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. 2554 และประสานคณะ/หนวยงานเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงของตนทุน

ตอหนวยผลผลิต สําหรับผลการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตในปงบประมาณตอไป  ขอใหมีการ

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาความคุมคาของการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

4.8 การสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดวยสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่

ใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดําเนินการกิจการมหาวิทยาลัย สงเสริม พัฒนา และจัดหา

ผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2552 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 (โดยคําส่ังดังกลาว มี

ผลตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 )  
  - คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปรากฏตามขอ 4 

ในขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ.ศ.2537 กําหนด

คุณสมบตัิ ดังนี้  
  4.1 เปนผูทรงคุณวุฒิและเปนที่ยอมรับของสังคม 
  4.2 มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย 
  4.3 มีความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน เพ่ือประโยชนตอการพฒันา

มหาวิทยาลัย 
  4.4 เปนผูมีสถานภาพทางสังคมในอันที่จะเอื้อประโยชนตอการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
  4.5 เปนผูมีอุปการะคุณตอมหาวิทยาลัย 
  - องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้ง 
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก 

ก. ผูที่มิไดเปนขาราชการประจําและเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัด

สกลนคร จังหวัดละไมนอยกวา 1 คน แตไมเกิน 5 คน ยกเวนจังหวัดอุบลราชธานี  
ข. ผูที่มิไดเปนขาราชการประจําและไมมภีูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ระบุไวในขอ ก.จํานวน               

2 คน 
ค.   นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเปนกรรมการโดยตาํแหนง  
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ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แตงตั้งรองอธิการบดี เปนเลขานุการโดย

คําแนะนาํของอธิการบด ี
    

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  1. ตามขอ 8 ในขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2537  “ ขอ 8 ใหกรรมการสภาอาจารย สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และคณะกรรมการประจําคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามขอ 4 ตออธิการบดี เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม

ผูบริหารพิจารณากลั่นกรองแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนประธานและกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย   

  2. แจงใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน  พิจารณาเสนอชื่อ(ผูมีคุณสมบัติตามขอ 4 ) เพ่ือนําเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

                    โดยประธานที่ประชุมได ใหขอ เสนอแนะเพิ่มเติม   โดยขอใหฝ ายเลขานุการ              

แจงรายละเอียดและกําหนดการเสนอรายชื่อไปยังคณะ/สํานัก พิจารณาสงรายชื่อผูสมควรเปน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและรวบรวมนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

4.9 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี  ประจําป  2554-2556  
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ     นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  ของสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย            

ลงวันที่  30  มกราคม  2552  และประกาศเพิ่มเติม  ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปด

หลักสูตรและรายวิชาใหม  การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา  การพิจารณาปดหลักสูตร  และการกลั่นกรอง

แผนการเปดและความพรอมในการเปดหลักสูตรของคณะตางๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยของประเทศ  โดยวาระการปฏิบัติงานครั้งละ  2  ป  นับจากวันประกาศ 
  การดําเนินงานของคณะกรรมการในป  2552 – 2554  จะสิ้นสุดวาระในวันที่  30  มกราคม  

2554  เพ่ือการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเสนอรายชื่อเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้ง 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  เสนอพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือขอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  ป  2554  -  2556  วาระการปฏิบัติงาน  31  มกราคม  2554  -  31  มกราคม  2556   
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                 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ขอ เสนอรายชื่ อคณะกรรมการ เพิ่ ม เติม  คื อ              

ผูชวยศาสตราจารยสุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยศึกษาตอเน่ือง  สภาการพยาบาล   

 
 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

4.10 การพิจารณารับรองคูมือการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ 
         ภายใน 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ป

การศึกษา 2553 เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในและ

เปนแนวทางใหคณะ/หนวยงานเทียบเทาสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพและสามารถรายงานขอมูลใหครบถวนและเกิดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน  

การดําเนินงานที่ผานมา 

วัน  เดือน  ป กิจกรรม 

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 จัดประชุมร วมกับหนวยงานที่ รับผิดชอบตามตัวบ ง ช้ี ระดับ

มหาวิทยาลัย 

วันที่ 8-18 ตลุาคม 2553  หนวยงานที่รับผิดชอบตัวบงช้ีระดับมหาวิทยาลัยจัดทําแนวทางการ

ดําเนินงาน 

วันที่ 9-12 ตลุาคม  2553 

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 

ประชุมรวมกับคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน

คุณภาพและผูรับผิดชอบตัวบงช้ีระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา

แนวทางการดําเนินงาน จํานวน  2 ครั้ง 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 งานประกันคุณภาพยกราง การจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีการประกันคุณภาพ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 คณะ/หนวยงานพิจารณา (ราง) การจัดทําคูมือการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน (ปการศึกษา 2553) 
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วัน  เดือน  ป กิจกรรม 

วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2553 จัดประชุมพิจารณารวมระหวางมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน

เทียบเทา 

วันที่ 23 ธันวาคม 2553 

 

วันที่ 7  มกราคม 2554 

คณะ/หนวยงานพิจารณา (ราง) การจัดทําคูมือการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน (ปการศึกษา 2553) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาคูมือการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน 

 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

‐ พิจารณาใหความเห็นชอบคูมือการดาํเนนิงานตามตัวบงช้ีการประกนัคุณภาพภายใน  
‐ ขอเสนอแนะอืน่ๆ   

 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  ทั้งน้ีหากมีขอเสนอแนะในการปรับแกไขการ

ดําเนินงานเพ่ิมเติม  ขอใหแจงขอมูลไปยังงานประกันคุณภาพฯ  เพื่อปรับปรุงคูมือตอไป   

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
5.1 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2553                              
      รอบ  6 เดือน  (1  มิถุนายน  -  30  พฤศจิกายน  2553)  

 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา        
ตามที่งานประกันคุณภาพฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

เพ่ือใหคณะ/สํานัก/หนวยงานใชเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยตัวบงช้ีที่กําหนดขึ้นสอดคลองกับแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนี้ 
ประเภท จํานวนตัวบงช้ี หมายเหตุ 

ตัวบงช้ี สกอ. 9 องคประกอบ 23 ตัวบงช้ี ใชตรวจประเมินป 

53 

ตัวบงช้ี สมศ.รอบสาม  21 ตวับงช้ียอย เก็บขอมูลเพ่ือ

วิเคราะห 

รวมทั้งส้ิน 44 ตัวบงช้ี  
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 ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพฯ ไดติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามองคประกอบและตัว

บงช้ีดังกลาว รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 2553) ดังนั้น จึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 หนวยงานที่มีการรายงานผลการดําเนินงาน (ขอมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2554) 

 ระดับคณะ/สํานัก  

 จาก 15 หนวยงาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน 10หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร  

วิศวกรรมศาสตร ,เภสัชศาสตร , ศิลปประยุกตและการออกแบบ,นิติศาสตร ,สํานักวิทยบริการ และ (รายงาน

แบบไมเปนทางการ) คณะเกษตรศาสตร  บริหารศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

รัฐศาสตร  

 ระดับมหาวิทยาลัย 

                    หนวยงานที่รับผิดชอบผลงานระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 9 หนวยงาน โดยมีการรายงาน 4 

หนวยงาน คือ กองการเจาหนาที่  กองสงเสริมการวิจัยฯ งานประกันคุณภาพฯ และ กองแผนงาน (รายงาน

แบบไมเปนทางการ) 

 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

   -   ผลการประเมินตนเองรายองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 2553) 

              

              

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

5.2 ผลและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา  2553   
      (ประจําเดือน มกราคม  2554) 

รองอธิการบดีฝ ายประกันคุณภาพสารสนเทศ   นํ า เสนอที่ ประชุม เพื่ อทราบ              

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 8 ตุลาคม 2553  เห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553  โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพดังกลาว มุงพัฒนาคุณภาพให

สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม             

(สมศ.) งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานงานผลการดําเนินงาน  โดยสรุปดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 
1.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.1 พบปะเพื่อรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ 

พัฒนาการประกันคุณภาพกับคณะ /หนวยงาน 

2. การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน       รอบ   6  เดือน 

            

 

วันที่ 9-15 ธนัวาคม 2553 

 

ภายในธันวาคม 2553 
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แผนการดําเนินการ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
1.2 การประกาศใชคูมือการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประกันคุณภาพ 
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานตาม 9 องคประกอบ 
1.4 การสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณภาพ ฯ 
       โดยศาสตราจารยวุฒิชัย  ธนาพงศธร 

2. การรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน   รอบ  6  เดือน 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

7 มกราคม 2554 

7 มกราคม 2554 

17-21 มกราคม 2554 

14 กุมภาพันธ  2554 

11 มกราคม 2554 

29 มกราคม 2554    

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    

           - ผลและแผนการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพ 
 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

5.3  รายงานผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ สําหรับ 
       นักศึกษาที่รับเขาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2553    

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553  ไดมีมติเห็นชอบให

ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทางดานวิชาการสําหรับนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2553 

ตอเนื่องจากการดําเนินการในปการศึกษา 2552 นั้น  

กองบริการการศึกษา  ไดรายงานผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมทางดาน

วิชาการสําหรับนักศึกษาที่รับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2553 โดยมีงบประมาณในการ

ดําเนินงาน จํานวน ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน จํานวน  561,200 บาท 

มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 280,600 บาท ไดรับการสนับสนุนจาก

คณะ  9 คณะ จํานวน 207,747 บาท และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินสนับสนุนการดําเนินการสอบ

คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 72,854 บาท  และไดสรุปรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาที่เขารวมและไมเขารวมโครงการ  

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.4  รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
       ในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2554  ( ณ  เดือนธันวาคม  2553) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี             

ปการศึกษา 2554 ระหวางเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม 2553 และไดดําเนินการคัดเลือกมาตั้งแตเดือน

ตุลาคม- ธันวาคม 2553  บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่อีสานและ

พ้ืนที่ภาคอื่น)  การรับตรงตามโควตาโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อชาวชนบท  โควตาทุนชางเผือก และโควตา

นักเรียนเรียนดีมีภาวะผูนําบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม  ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนั้น  

บัดนี้  กองบริการการศึกษา ใครขอรายงานสรุปขอมูลผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 พบวา จากแผนการรับใน
กลุมการรับตรงตามพื้นที่และการรับตรงตามโควตาบางประเภท   รับไดเพียงรอยละ 51.59 ของแผนการรับที่
กําหนด รายละเอียด ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2554) 

วิธีรับ แผนการรับ ผล รอยละที่รับได 

1.การรับตรงตามพื้นที่    

1.1 พ้ืนที่บริการ 1,399  861 61.54 

1.2 พ้ืนที่อีสาน   752 211 28.06 

1.3 พ้ืนที่ภาคอื่น   243 34 13.99 

2.การรับตรงตามโควตา    

2.1 โควตาโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

     เพ่ือชาวชนบท 

36 36 100.00 

2.2 โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผูนาํ 

     บาํเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม 

30 22 73.33 

2.3 โควตาทนุชางเผือก 41 1 2.43 

รวมทั้งสิ้น 2,258 1,165 51.59 

  
ทั้งนี้  การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงดังกลาว

ขางตน กรณีจํานวนรับไมเปนไปตามแผนการรับที่กําหนด อยูในระหวางการเรียกอันดับสํารองขึ้นเปนตัวจริง

และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  สวนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุมวิธีรับตามโควตา โควตาโอลิมปกวิชาการ โควตารักษเกษตร โควตากีฬาและ

โควตาศิลปวัฒนธรรม อยูในระหวางการดําเนินการสอบสัมภาษณ และจะไดรายงานผลการดําเนินการเพื่อ

ทราบตามขั้นตอนตอไป 
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ทั้งน้ีที่ประชุมไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 และใหดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2554 เพิ่มเติม 

โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการรับบุคคลเขาศึกษาดังกลาวควรพิจารณาจากสถิติผลการดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษายอนหลัง 3 ป  เปรียบเทียบวิธีรับตรงตามพื้นที่ตางๆ ระหวางพื้นที่บริการ พื้นที่

อีสานและพื้นที่ภาคอื่น กรณีที่กลุมพื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่นมีแนวโนมที่ลดลงใหพิจารณาปรับจํานวน

รับเพิ่มขึ้นในกลุมพื้นที่บริการแทน เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาได

ตามเปาหมายที่กําหนด 

 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอใหงานรับเขาศึกษา  กองบริการการศึกษา ดําเนินการเรียก

บัญชีรายชื่อสํารองเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนและประสานคณะเพื่อประกาศรับบุคคลเขาศึกษา 

เพิ่มเติมในรอบที่สอง ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใหใชเกณฑในการคัดเลือกเดิมและ

เปดรับใหเฉพาะสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปดรับในรอบแรกแลวเทาน้ัน 

 
 
5.5  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ 
       ชนมพรรษาครบ  84  พรรษา  ในป  พ.ศ.  2554                   
  รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่

มหาวิทยาลัย  ไดจัดสรรงบประมาณโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป  2554  โครงการเฉลิม        

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ  84 พรรษา นั้น        

มีกิจกรรมยอยในโครงการใหญทั้งส้ิน  14  กิจกรรม  ซึ่งไดดําเนินการไปแลว  3  กิจกรรม  ดังนี้ 
1. บทเพลงพระราชนิพนธเฉลิมพระเกียรติ  จัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ อาคาร

พิพิธภัณฑเมืองอุบลราชธานี 

2. จุดเทียนชัยถวายพระพร  จัดเมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2553  ณ บริเวณ 70 ไร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  อาคารเกาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  (100 ป)  จัดระหวาง

วันที่  5 -  25  ธันวาคม  2553  ณ  อาคารพิพิธภัณฑเมืองอุบลราชธานี 

นอกจากนี้ยังคงมีกิจกรรมที่ยังไมไดดําเนิน จํานวนทั้งส้ิน  11  โครงการ   

1. การจัดการแขงขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  Ubon  Student  League   

2. เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ   
3. จัดแสดงภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติ  
4. อบรมธรรมะ 
5. ปาฐกถา/บริจาคโลหิต  วันสถาปนา 

6. ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
7. การประกวดสุนทรพจน  “ ในหลวงกับพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร ” 
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8. ปฏิบัติธรรมถวายมหาราชา  พรอมกฐินพระราชทาน 

9. ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
10. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
11. ประชาสัมพันธและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร 

 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
5.6  การเขารวมกิจกรรมโรงทานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ  วัดหนองปาพง 
  รองอธิ ก ารบดีฝ ายบ ริหารและชุ มชนสัมพันธ   นํ า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เพื่ อทร าบ              

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นายสุพัฒน  เงาะปก โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ได

เขารวมประชุมเตรียมจัดงานปฏิบัติธรรมประจําป 2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ วัด

หนองปาพง ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยสรุปกําหนดการจัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อนอมถวายเปนอาจริยบูชา แดพระเดชพระคุณพระ

โพธิญาณเถร(หลวงปูชา สุภัทโท) ระหวางวันที่ 12-17 มกราคม 2554 และมีหนวยงานที่ใหความอนุเคราะห
ในป 2553 จํานวน 27 หนวยงาน และมีโรงทานจํานวน 288 โรงทาน  

 ในการดําเนินการที่ผานมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการรวมตั้งโรงทานดวยการสนับสนุนจาก

คณะ/สํานัก/หนวยงาน ที่แจงความประสงคตามกําลังศรัทธา  

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 - แจงกําหนดการปฏิบัติธรรมประจําป 2554 ณ วัดหนองปาพง ระหวาง 12-17 มกราคม 2554  
 - แจงคณะ/สํานัก/หนวยงานสนับสนุนการตั้งโรงทาน ตามแนวปฏิบัติที่ผานมา โดยมี นายสุพัฒน 

เงาะปก เปนผูประสานงาน 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
5.7  โครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย 

รองอธิ ก ารบดีฝ ายบ ริหารและชุ มชนสัมพันธ   นํ า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เพื่ อทร าบ                           

ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ลงมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวย

ดําเนินการติดตั้งฟอนตสารบรรณและฟอนตอ่ืนๆทั้งหมด จํานวน 13 ฟอนตของสํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)และกรมทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเขาไปในระบบปฏิบัติการ 

Thai OS และใชฟอนตดังกลาวแทนฟอนตเดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดย

ไดรับความเห็นชอบและขอสังเกตของสํานักนายกรัฐมนตรี(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)ที่เห็นควรให

จัดพิมพตัวเลขเปนเลขไทย เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเลขไทย เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเลขไทยตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว62 
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ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 เร่ืองการดูแลกําชับใหหนวยราชการทุกแหงใชเลขศักราชเปนปพุทธศักราชใน

กิจกรรมทุกดานของหนวยราชการไปพิจารณา ทั้งนี้ หากหนวยงานใดประสบปญหาอุปสรรคในการใชงานตาม

โครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทยใหรายงานคณะรัฐมนตรี  

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงสงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              

ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เร่ืองโครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  สําหรับ

รายละเอียดสามารถ download file ไดจาก www.mua.go.th หัวขอขอมูลสืบคน หัวขอยอย สืบคนหนังสือเวียน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  - แจงขอความรวมมือการใชฟอนตมาตรฐานราชการไทย  มหาวิทยาลัยกําหนด              

ฟอนต TH Sarabun PSK  
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบถือปฏิบัติ โครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย  

โดยกําหนด เปน “ TH  Sarabun PSK” สําหรับการจัดทําหนังสือราชการ เพื่อใหเปนไปในรูปแบบ

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 
 

5.8  รายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
      “ อาคารเทพรัตนสิริปภา ”  เดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  2553 

  ผูอํานวยการกองกลาง   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได

ดําเนินการกอสรางสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว”อาคารเทพรัตนสิริปภา” โดยมีวัตถุประสงค

สําคัญ คือ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เก่ียวของกับธุรกิจบริการ และ

วิชาดานการทองเที่ยว โดยมีคณะศิลปศาสตรและคณะบริหารศาสตร เปนคณะหลัก ที่เก่ียวของโดยตรง   

เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนดานธุรกิจบริการและการทองเท่ียวทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   

อีกทั้งนักศึกษาในคณะอื่นๆ ยังสามารถใชเปนสถานที่ฝกงานในลักษณะที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนในแตละสาขาวิชาที่มีไดดวยเชนกัน             

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1365/2553  ลงวันที่  15  ตุลาคม 2553   ไดแตงตัง้

ให นางนลินี  ธนสันติ ไปปฏิบัติหนาที่รักษาการผูจัดการทั่วไป  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว              

จึงใครขอรายงานขอมูลและผลการดําเนินงานซึ่งไดเปดใหบริการตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 

2553 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลดานกายภาพ   

                   สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว”อาคารเทพรัตนสิริปภา”  มีพ้ืนที่ 7,100 ตาราง

เมตรประกอบดวยหองพัก  จํานวน 45 หอง หองประชุมสัมมนา  หองอาหาร ฯลฯ โดยใชงบประมาณคา

กอสรางรวมทั้งส้ินเปนเงิน   113, 931,700 บาท (หนึ่งรอยสิบสามลานเกาแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอย

บาทถวน) ในการบริหารจัดการระยะเริ่มตน   ไดรับงบประมาณจากเงินคาปรับจากการกอสรางเปนจํานวน  

8,198,252  บาท  (แปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบสองบาทถวน) ซึ่งในการดําเนินการใน

สวนการจัดหาวัสดุอุปกรณในอาคาร  ไดรับจัดสรรงบประมาณจากคาปรับ  เปนจํานวน เงิน3,520,362 บาท  

(สามลานหาแสนสองหมื่นสามรอยหกสิบสองบาทถวน)  
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(2)  การดําเนินการใชประโยชนตามวัตถุประสงคในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.1 คณะบริหารศาสตรไดสงนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานตามรายวิชา  1705 260            

การฝกงาน  1 

  -   เดือนตุลาคม 2553- กุมพาพันธ 2554           จํานวน 70  คน 

  -   เดือนมีนาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม  2554  จํานวน 100 คน            

2.2 คณะบริหารศาสตร ใชทําการเรียนการสอน 

  (1) ในรายวิชา 1705 324 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ชวงเดือน

ธันวาคม- กุมภาพันธ จํานวน  81 คน 

  (2) รายวิชา 1705 224 การบริหารงานแมบาน  ชวงเดือนธันวาคม- 

กุมภาพันธ เปนจํานวน   53  คน 

                     (3)   การดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัดหารายไดในเชิงธุรกิจ 

                                           3.1  หองพัก 

                                          3.2 การจัดประชุม/จัดเลี้ยง 

                                          3.3 รายไดอ่ืนๆ   

                                    3.4 รายงานผลรายรับและรายจายตั้งแตเดือน ก.ค.-ธ.ค.53 

เดือน รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

กรกฎาคม 226,195 546,188 -319,993

สิงหาคม 426,441 516,882 -90441

กันยายน 139,321 469,497 -330176

ตุลาคม 283,617 370,633 -87016

พฤศจิกายน 388,261 438,694 -50433

ธันวาคม 512,515 486,520 +25995

 รายจายมากกวารายรับ  -852,064

                   

                            3.5 รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

                              (1) การบริหารงบประมาณ 

                               (2)การดําเนินงานแผนธุรกิจ/แผนการลงทุน 

                               (3)การจัดหาอุปกรณที่จําเปนเชนProjector/โปรแกรมของแผนก

ตอนรับ/จานรับสัญญาณดาวเทียม/กลองวงจรปด/แผนการซอมบํารุง/รานซักรีด 

                                   (4)การบริหารวัสดุอุปกรณแบบบูรณการ 

                                               (5) การซอมบํารุงโดยโครงการจัดตั้งกองกายภาพ 

                                               (6)การผลิตเบเกอรี่โดยใชหอง Lab ของคณะเกษตรศาสตร 

                                               (7)การขอใชวัสดุโสตฯจากคณะตางๆ 

                                               (8)การใชยานพาหนะจากคณะตางๆ 
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โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ

ดําเนินงาน(ช่ัวคราว) ในระหวางที่ขอบังคับยังไมแลวเสร็จ  ควรพิจารณากําหนดปฏิทินการประชุมเพื่อ

ระดมความคิดเห็นและติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหาและการดําเนินการดานตางๆ ใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะที่เกี่ยวของ 

 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ   

6.1 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปและแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล   
      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   
  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ   บุคคล 8 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  นําเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552  ไดคะแนนประเมิน 3.1955  (คะแนนเต็ม 5  

คะแนน) และจากผลการประเมินดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  จํานวน  

387,365.36  บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามรอยหกสิบหาบาทสามสิบหกสตางค) โดยใหมหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  เพ่ือทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ  วิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและหลักเกณฑวิธีการจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ทั้งนี้ ตองประกาศ

หลักเกณฑใหขาราชการและลูกจางประจําไดทราบโดยทั่วกัน  หากมหาวิทยาลัยดําเนินการแลวเสร็จ ใหรายงาน

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
  สําหรับเงินรางวัลประจําป  2552  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยไดตั้ง

งบประมาณประจําป  2554  จํานวน  800,000  บาท  (แปดแสนบาทถวน)   ทั้งนี้  หลักเกณฑการจัดสรร

เงินรางวัลประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย  ตองสอดคลองกับแนวทาง  วิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนด 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในจํานวนเทากับขาราชการและ

ลูกจางประจํา 
2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป สําหรับ

ขาราชการ  พนักงาน และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   

 

 มติที่ประชุม  :ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้               
1. พิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑและทบทวนแนวทางในการการดําเนินการจัดสรรวงเงิน

รางวัลประจําป  2552 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ปรับแกไขรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  พ.ศ. 2552          

ในรายรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  และหัวหนางานประกันคุณภาพและงานติดตาม

ประสิทธิผลงาน  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกันในสวนงานที่เกี่ยวของ ควรพิจารณาปรับแกไขใหเหลือ

หนวยงานละ  1  คน 
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6.2 เสนอขอใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัล

รัตโนบล ประจําปการศึกษา  2553    
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  จากพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  หมวด  4  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ขอ  48  กําหนดให

มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแก

ปริญญานั้นๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  หรือผูดํารงตําแหนงตางๆ  ในมหาวิทยาลัยหรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได  ช้ัน  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 และขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ไดกําหนด ข้ัน  

สาขาวิชาและคุณสมบัติแลว  ดังนั้น  ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย  ตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญา  โดยเปนผูมีผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  

หรือเปนผูทําคุณประโยชนอยางย่ิงแกมหาวิทยาลัย  ประเทศชาติหรือนานาชาติ  สมควรไดรับการยกยองให

เปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 

 การดําเนินงานที่ผานมา 

 มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาแดพระบรมวงศานุวงศ  จํานวน  5  สาขาวิชา  และมอบ

ปริญญากิตติมศักดิ์แดผูนําประเทศและบุคคลทั่วไป จํานวน  16  ราย 

 คณะกรรมการเลือกสรร  ป  2547  ไดกําหนดแนวทางและเกณฑการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

ไวดังนี้ 

1. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ควรเสนอขออนุมัติปริญญาในระดับบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ หรือมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรไดรับ 

2. สําหรับผูมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป  หรือไดรับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตจากสถาบันที่ผานการรับรอง ใหเสนอขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะ

ไดรับ 

3. คณะและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเดนในสาขาวิชา  หรือที่ใหการ
อุดหนุนชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยดวย 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  โดยไมควรอนุมัติใหเกิน
จํานวนคณะที่มีอยู  และในแตละคณะไมควรเกิน  2  คน  ที่จะเขารับในแตละป  หากในปใดผูไดรับการอนุมัติ

ปริญญากิตติมศักดิ์เล่ือนการเขารับใหเล่ือนผูรับอนุมัติครั้งหลังใหรับในปถัดไป 

คณะกรรมการเลือกสรร  ปการศึกษา  2552  ไดปรับปรุงขอความเพื่อความเขาใจใหตรงกันและ

ใหเปนแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้  “... หรือเปนผูที่ใชวิชาการทําคุณประโยชนอยางย่ิงแกมหาวิทยาลัย

ประเทศชาติหรือนานาชาติ  สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป ”    

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2551  เมื่อวันที่  30  

กันยายน  2551  มีมติใหฝายเลขานุการ (งานพัฒนาหลักสูตร)  ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําปฏิทินการเสนอชื่อ และแจงใหคณะทราบและถือปฏิบัติ 

2. ขอใหพิจารณาแตงตั้งผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเปนกรรมการชุดเดียวกัน 

3. ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับในบทบาทหนาที่ของกรรมการ 
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  คณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และ

รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย  ประจําป  2552  กําหนดแนวทางเพื่อใหการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์

ครั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ขอ  7  

คณะกรรมการจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน  ขอ  7.2  ใหคณะวิชา  สถาบัน  หรือสํานักพิจารณาเสนอชื่อ

ผูสมควรไดรับเสนอชื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ 6  และขอ  8  จงึกําหนด

แนวทางในการปฏิบัติและการพิจารณา  ดังนี้ 

  แนวทางที่  1  ใหคณะวิชา  สถาบัน  หรือสํานัก  พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ  ตาม

คุณสมบัติขอ  6  โดยผานคณะกรรมการประจําคณะ  สํานัก  ศูนย  ทั้งนี้ใหเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตามศาสตร  

ความเชี่ยวชาญ  สาขา  ปริญญา  ที่คณะ  สํานัก  ศูนย รับผิดชอบ  แลวใหคณะเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ

เลือกสรรเพื่อเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลวเสนอชื่อตอที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

  แนวทางที่  2  ในกรณีมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากอธิการบดี  เห็นสมควรใหเสนอชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติ ขอ  8  ใหตอคณะกรรมการเลือกสรรพิจารณาผลงาน และเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพื่อทราบ  แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 แนวทางที่  3  ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวา  สมควรมอบปริญญาบัตรตามขอ  8  

และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์  และการพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ลงวันที่  7  กันยายน  2549  สภา

มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดโดยตรง 

  ทั้งนี้  ปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบใหผูทรงคุณวุฒิควรใชช่ือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

เพ่ือใหมีความกวางขวางในศาสตร  สาขา  และใหฝายเลขานุการจัดทําแนวปฏิบัติแจงทุกคณะ  สํานัก ศูนย  

ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. เสนอชื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคณะคณะกรรมการเลือกสรร 
จํานวน  4-7  คน  และผูชวยเลขานุการ  ดังนี้ 

โครงสรางคณะกรรมการเลือกสรร  (ตามขอบังคับ  พ.ศ.  2539  ขอ  7.1)  ประกอบดวย 

 1)  อธิการบดี   ประธานโดยตําแหนง 

 2)  ประธานสภาอาจารย   กรรมการโดยตําแหนง 

 3)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจาภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่กรรมการบริหาร

กําหนดและแตงตั้งเปนปๆ  ไป  จํานวน  ไมนอยกวา  4  คน  ไมเกิน  7  คน 

 4)  รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

  ผูชวยเลขานุการ........................................... 

2. เสนอใหพิจารณาแตงตั้งผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเปนกรรมการชุดเดียวกับ

กรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ 

3. เสนอขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานเปนคาตอบแทน  ใชสอย วัสดุ  เปนเงิน  

20,000  บาท   
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4. เสนอขอใหพิจารณากําหนดหรือปรับปรุงแกไขบทบาทหนาที่ของกรรมการ หลักเกณฑ

วิธีการ 

 

                                     โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับคณะกรรมการเลือกสรรพิจารณา

ดําเนินการ  ดังน้ี 

                            1.การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  ควรให

รายละเอียดขั้นตอนในการเสนอชื่อดังกลาว  ควรกําหนดใหเปนหลักปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อความเขาในที่

ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน การเสนอชื่อโดยผานคณะกรรมการในกลุมบุคคล  ควร

กําหนดแบบฟอรมและใหประธานของคณะกรรมการเปนผูลงนามในเอกสารเสนอชื่อพรอมแนบหลักฐาน

เปนรายงานการประชุม  เชน  ในระดับมหาวิทยาลัย  หากมีการเสนอชื่อควรนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  เปนตน  

                           2.ขอใหแนบประวัติและรายละเอียดที่เกี่ยวของพรอมกับเอกสารการเสนอชื่อ             

ทั้งน้ีเพื่อใหคณะกรรมการเลือกสรรสามารถสามารถพิจารณาไดครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

                           3.การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกบุคคลหรือผูนําในตางประเทศ            

ควรกําหนดใหเขารับปริญญากิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และหากไมสามารถเขารวมใน

พิธีได  มหาวิทยาลัยจึงเดินทางไปมอบใหภายหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก 

โดยนําสงขอมูลใหงานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษาเพื่อรวบรวมและนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตอไป 

 

 

  6.3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2555 - 2559) 
                    รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ     นํา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งตองดําเนินงานตามภารกิจหลัก  4  ดาน  คือ  

ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือรวมเปนพลังในการขับเคลื่อน

สังคมไทยไปสูทิศทางเปาหมายสูงสุดของประเทศ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองปรับ

ทิศทางและเปาหมาย  พรอมทั้งทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือใหสอดรับกับทิศทางและการ

เปลี่ยนแปลงในมิติ ตาง ๆ  ในบริบทปจจุบันและอนาคต  ของประเทศและภูมิภาค 
 

  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  (2555-2557 ) โดยใหมีการระดมสมองจากผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  ศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต  และตัวแทน

ชุมชนทองถ่ินจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่โดยรอบ  เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานที่

ผานมา  ตลอดจนรวมกันวิเคราะหปญหาอุปสรรค  แนวโนม  สภาการณปจจุบัน  เพ่ือปรับทิศทาง  เปาหมาย

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11 แผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  10  ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  แผนยุทธศาสตรอาเซียน






