
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  10/2552 

วันอังคารที่  3   พฤศจิกายน 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 
5. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง 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. (แทน)คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ผศ. อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 
13. (แทน)คณบดคีณะบริหารศาสตร อ.นภดล พัฒนะศษิอุบล กรรมการ 
14. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                              

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

15. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกตและการ
ออกแบบ 

อ.กัญญา จึงวิมุติพนัธ กรรมการ 

16. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
17. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
18. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

19. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส กรรมการ 
20. รองอธิการบดีฝายบรหิาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
    เลขานุการ 
21. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
22. รักษาการหวัหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
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 ผูไมมาประชมุ    

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. นายอุดม คําจันทร ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
3. นางสาวอรวรรณ ประยงคหอม นักวิชาการการศึกษา  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
4. นางรัชน ี นิคมเขตต ผูอํานวยการกองคลัง 
5. นางสาวทัศนยี สาคะริชานนท นักวเิคราะหนโยบายและแผน  งานประกนัคุณภาพฯ 
6. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1  แจงความคืบหนาการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
(Admissions)  ปการศึกษา  2553   

ประธานแจงที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหนาการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ป  2553  โดยขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ                   
มติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 /2552  เมื่อวันเสารที่  31  ตุลาคม  2552   ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในการหารือเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ป  2553 - 2554  
โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้  
             1.  องคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชาในระบบ Admissions ปการศึกษา 2553-2554 ยงัคง
ใชเกณฑเดิม   
             2. คะแนน   GAT-PAT   ใชได   2   ปนับจากวนัสอบ   
               3. การสอบ GAT-PAT   ใหสอบไดตั้งแต   ม.6  และสอบปละ 3 คร้ัง เพื่อสามารถนําผลสอบของ
เดือนกรกฎาคมไปใชในการสมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยตางๆ ได  
                  4. ไมมีการเพิ่ม PAT ทั้งหมด ไมวาจะเปน PAT 2, PAT 6 หรือ PAT อ่ืนๆ ทั้งนี้หากใหนักเรียนสอบ 
PAT มากขึ้นอาจสงผลยอนกลับไปสูการสอบในลักษณะ Entrance เดิม  
                 5. ใชคะแนนดิบในการคิดคะแนน Admissions ปการศึกษา 2553 และใหตั้งคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญ
ทําการศึกษาวธีิคิดคะแนนโดยใชคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานอีกครั้ง เพื่อเสนอในที่ประชุมและสรุปผล       
การใชคะแนน Admissions    ในปการศึกษา 2554   ตอไป 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2552          
เมื่อวันอังคารที่  6  ตุลาคม   2552 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  9/2552    เมื่อวันอังคารที่ 6  ตุลาคม  2552    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานฯ   ดังนี้ 

รายละเอียด เดิม แกไข 
ระเบียบวาระที่  4.6  
หนา  12   บรรทัดที่  2  

 
อเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
และอาคารศูนย เครื่องกลางฯ   เปนตน   
ทั้งนี้ไมรวมอาคารของ ........................ 

เพิ่มขอความ 
อเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  อาคารศูนย
เครื่องกลางฯ   และอาคารศูนยสัตวทดลองและวิจัย   
เปนตน ทั้งนี้ไมรวมอาคารของ....................... 

ระเบียบวาระที่  4.8 
หนา  13  บรรทัดที่  16  

 
หล า ยคนสนใจที่ จ ะ ศึ กษ าหลั กสู ต ร   
ศิลปประยุกตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   
ครั้งที่ 7/2551   

เพิ่มขอความ   
หลายคนสนใจที่ จะศึกษาหลักสูตรศิลปประยุกต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  แตเนื่องจากมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่ 7/2551 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 (ราง)แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

พ.ศ. 2552-2556 
รักษาการผู อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร เครือขาย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                   

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2552-2556 
1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 
                          นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระยะ  พ .ศ .  2544 – 2553 ของประเทศไทย(IT2010)                   
ไดใหความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม              
โดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ไดถูก
นํามาเปนกรอบในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ 1)                   
พ.ศ.2545-2549  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหการเห็นชอบเมื่อวันที่  25  กันยายน  2545และขยายระยะเวลาใน             
การบังคับใชออกไปจนถึง ป  พ.ศ.  2551  ตอมาไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552-2556 ขึ้น  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหการเห็นชอบเมื่อวันที่  5   สิงหาคม  2552  
ทั้งนี้  เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม  และรัฐวิสาหกิจ  ใชเปนแนวทางในการจัดทําหรือปรับแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว   โดยจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  1) พ.ศ. 2545-2549  และขยายระยะเวลาใน
การบังคับใชจนถึง ป พ.ศ.  2551 ซ่ึงในปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
รวมกับคณะ/สํานักหนวยงานตางๆ ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2552-2556 ขึ้น  และผานการปรับปรุงแกไขในการประชุมหารือ
รวมกันในวันจันทรที่  26  ตุลาคม  2552 
1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 
                การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2552-2556   ไดดําเนินการจัดทําเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาดานเทคโนยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยอางอิงจากนโยบายและแผนพัฒนาตางๆ ดังนี้ 

1. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระยะ  พ.ศ.  2544 – 2553  ของประเทศไทย 
2. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่  2) พ.ศ.   2552 – 2556 
3.   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่  1)                   

พ.ศ. 2545-2549  
    (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

1.3 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
                (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
พ.ศ.  2552-2556  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งถือเปนบุคคลของประเทศไทยใหออกไปรับใชสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการนํามาประยุกตใชใหเขากับระบบงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให             
การปฏิบัติของบุคลากรฝายตางๆ  สามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว  ถูกตองและเชื่อถือได อันจะชวยนําไปสู
การบรรลุเปาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป   
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

3.2  ขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรม  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
อาจารยกัญญา  จึงวิมุติพันธุ  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   การเปดหลักสูตรสถาปตยกรรม  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  9/2552  เมื่อวันอังคารที่  6  ตุลาคม  2552             
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบนําเสนอตอที่ประชุมในครั้งตอไป  นั้น 

ในการนี้  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดนําเสนอรางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552  ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  4/2552  ในวันเสารที่  12  กันยายน  2552  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงมติที่ประชุมพิจารณาแลวให                   
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คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  เสนอแผนการผลิตบัณฑิตตอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเห็นชอบกอน
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรนั้น 

ประเด็นในการพิจารณา 
1. แผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552 

2. รายงานผลการสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสถาปตยกรรม                    
ศาสตรบัณฑิต ระบบ  Admissions กลาง  ประจําป  2550  -2551  จําแนกตามสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

          3.  การนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  และความพรอมของการจัดการเรียนการสอน   
      (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปดหลักสูตรสถาปตยกรรม  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  

โดยใหคณะพิจารณาในเรื่องระยะเวลาดําเนินการใหมีความพรอม  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติหลักสูตร  สวนการประชาสัมพันธหลักสูตร  จะดําเนินการไดเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว 
 
 

3.3  คาใชจายในการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของศูนยสุขภาพแกนักศึกษา,อาจารย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คาใชจายใน
การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของศูนยสุขภาพแกนักศึกษา,อาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2552    
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขดําเนินการดังตอไปนี้ 
                     1.  ใหประสานความรวมมือไปยังกองบริการการศึกษา หรือ งานกิจการนักศึกษา ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมรับนักศึกษาใหม  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสําหรับนักศึกษาชั้นปที่  1  ในการยื่นคํารองขอโอนยายสทิธิ
การรักษาพยาบาลไดโดยสะดวก 

                    2.  ใหนําสงแบบฟอรมไปยังคณะตางๆ  เพื่อประสานขอความรวมมือกับนักศึกษา  ในกรณีของ
นักศึกษาชั้นปอ่ืนๆ  ที่ยังไมไดยื่นคํารองขอโอนยายสิทธิการรักษาพยาบาล 

                   3.  ประสานขอความรวมมือไปยัง  คณะ/สํานัก/หนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดที่
ประสงคขอโอนยายสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถยื่นคํารองไดโดยสะดวก  นั้น   

จากมติดังกลาว  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดดําเนินการประชาสัมพันธและ
ชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชนตางๆ  แกนักศึกษาไดรับทราบแลวนั้น  ซ่ึงมีจํานวนผูแจงความประสงคขอขึ้น
ทะเบียนกับศูนยสุขภาพฯ  เพียง  1,800  คน  จากจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด  10,000  คน   

อนึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดปรับการบริหารจัดการศูนยสุขภาพฯ  โดยเพิม่
บุคลากร  เครื่องมือ  และเวชภัณฑทางการแพทยเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
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และเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการรับรองให            
ศูนยสุขภาพ  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เปน  “หนวยบริการ ” 

ดังนั้นเพื่อให วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  สามารถบริหารจัดการศูนยสุขภาพฯใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการโอนยายสิทธิการรักษาพยาบาลและขึ้นทะเบียนของนักศึกษา
และบุคลากรใหครบจํานวนตามที่สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดกําหนดไว     
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขดําเนินการดังตอไปนี้ 
                     1.  ใหประสานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม   โดยเพิ่มกระบวนการ
ยื่นคํารองขอโอนยายสิทธิการรักษาพยาบาลแกนักศึกษาใหมทุกคน     
                    2.  จัดบุคลากรและเจาหนาท่ีเพื่อประชาสัมพันธชี้แจงขอมูลและสิทธิประโยชนใหกับนักศึกษา
ภายในคณะตางๆ  ไดรับทราบ  ท้ังนี้เพื่อขอความรวมมือและเปดรับเอกสารการยื่นคํารองขอโอนยายสิทธิ                   
การรักษาพยาบาล  ณ  จุดประชาสัมพันธ   
 
 
      

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 ขออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาวิทยาเขต
มุกดาหาร  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปการศึกษา   2551                   
ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหวางวันที่  21 – 25  ธันวาคม  2552  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                   
คร้ังที่  7/2552  วันเสารที่  26 กันยายน  2552 ไดรับทราบกําหนดการรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี  โดยอาคารดังกลาวไดรับพระราชทานชื่อ
อาคารวา “  อาคารเทพรัตนคุรุปการ”  พรอมทั้งทรงวางศิลาฤกษอาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  มหาราชา    
ณ  จังหวัดมุกดาหาร  ระหวางวันที่  21-25 ธันวาคม  2552 ทั้งนี้อาคารทั้งสองเปนสวนการเรียนการสอนของ
วิทยาเขตมุกดาหาร 

และประเด็นการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตมุกดาหารเพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  9/2552 วันอังคารที่  6  ตุลาคม  2552 
ระเบียบวาระที่ 5.7 เร่ือง  สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ให
มหาวิทยาลัยตางๆ  ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  2552 ประกาศ  ณ  วันที่  4  มีนาคม  2552  เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  ประกาศ             
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ณ  วันที่  13   มิถุนายน  2552  วิทยาเขตมุกดาหาร  จึงใครขอเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหารเพื่อจะทําให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สอดรับกับวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
ประเด็น  เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญญาอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาขางตน ดังนี้ 

1.  เร่ือง อัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐาน 
โดยประเด็นนี้สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีอัตรากําลังนักเรียนทุนวิทยาเขต

สารสนเทศรอยเอ็ด  ทั้งนี้ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดยุติโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว  โดย
ปจจุบันอัตรานักเรียนทุนดังกลาวนั้น ไดปฏิบัติหนาที่ตามคณะหนวยงาน   ดังนั้น  เพื่อเปนไปตามระเบียบวาระ
ที่  4.9 ของการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขางตน  วิทยาเขตมุกดาหาร  จึงใครขออัตรากําลัง
สวนดังกลาวจํานวน  13 อัตรา  (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3   อัตรา สาขาบัญชี  4 อัตรา  สาขาบริหารธุรกิจ –
เนนธุรกิจระหวางประเทศ  4  อัตรา และสาขาวิชาพื้นฐาน  2  อัตรา)  โดยใหกองแผนงานดําเนินการประสานกับ
สํานักงบประมาณ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

2. การใช  MUK  model เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
โดยประเด็นนี้สืบเนื่องจากหนังสือที่  วท  5404/ว 1191  ลงวันที่  18 สิงหาคม  2552  เร่ือง  ขอเชญิ

เขารวมประชุมชี้แจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่   2) ของประเทศไทย                   
พ.ศ. 2552 – 2556  โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  การประชุมดังกลาว
กําหนดในวันจันทรที่  7  กันยายน  2552   เวลา  13.00 – 17.00  น. ณ หองแมจิก  3  ช้ั  3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด  
คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ แผนดังกลาวมีประเด็นมาตรการ  โครงการเรงดวน  ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่  1  
มาตรการ  การพัฒนาบุคลากร  ICT 1.1 ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา  ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่  2 และ
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่วา “เปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ  ที่เนนนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู” วิทยาเขตมุกดาหาร จึงใครเสนอ  MUK model ซ่ึงจะมี  2  แบบ คือ  สําหรับนักศึกษา และ
บุคลากร 

MUK  model for  Students  มุกโมเดล  สําหรับนักศึกษา   
M =  Multi –Skilling   การมีทักษะทํางานไดหลากหลาย 
U = Unility       การมีส่ิงที่เปนประโยชน 
K = Knowledge    การมีความรูความเขาใจ 

เปนตัวตนแบบ  ที่เนนการเรียนรูใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อใหมีทักษะสามารถ
ทํางานไดหลากหลาย 

MUK  model for  Staffs  มุกโมเดล  สําหรับบุคลากร   
M =  Management     การมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
U = Unity        การมีความเปนเอกภาพ   รักสามัคคี 
K = Keenness                  การมีความหลักแหลม   ความกระตือรือรน 
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 เปนตัวแบบ ที่เนนการทํางานที่กระตือรือรน  การทํางานที่ใชความสามารถในการจัดการ  (ทั้งการเรียน
การสอนการปฏิบัติงาน  การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุศิลปวัฒนธรรม) และการทํางานที่เกิดความเปน
เอกภาพเดียวกันและรักความสามัคคีในองคกร 
 ตัวแบบมุก  หรือ MUK  model  
คือ  ตัวแบบที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา  และใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร  วิทยาเขต
มุกดาหาร  ซ่ึงหมายถึง  ตัวแบบที่  ทรงคุณคา  บริสุทธิ์  และแข็งแกรง  ดั่งไขมุก 
 MUK model  จะใชเครื่องมือในการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ  อยางนอย  2  ประการ  ดังนี้ 

1. ภาษา (ไทย  ตางประเทศ  อังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร 
2. เ ทคโนโลยี ส ารสน เทศ  เพื่ อก ารสื่ อส าร  และการจั ดก าร   โดยใช ร ะบบ   Socail  

Network(Blogger,Twitter,Webs, etc.) 
 

ทั้งนี้  การใช MUK  model  จะสอดรับกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับที่  2)  ยุทธศาสตรที่ 1 (1.1)  ในประเด็นใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางดาน  ICT (โดยอาจจะ
เปนการจัดตั้งใหมหรือยกระดับจากสถาบันการศึกษาที่มีอยูแลว)  เนื่องจากทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  
ณ  วิทยาเขตมุกดาหารจะเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  ดังนั้น  วิทยาเขตมุกดาหารจึง
ใครขออนุมัติให  MUK  model  เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 

3.    การจัดตั้งมูลนิธิวิทยาเขตมุกดาหาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี ) ไดแนะนําใหวิทยาเขตมุกดาหาร  

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร  โดยอาจจะเปนมูลนิธิเพื่อรับบริจาคงบประมาณ
สนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในตางประเทศในการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร โดยอาจจะพัฒนาเปนวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติหรือมหาวิทยาลัยในอนาคต  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
1. ขอความเห็นชอบอัตรากําลังตามเกณฑมาตรฐาน 
2. ขอความเห็นชอบในการใช  MUK  model  เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
3. ขอความเห็นชอบการจัดตั้งมูลนิธิวิทยาเขตมุกดาหาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  
ประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการจัดตั้งมูลนิธิวิทยาเขตมุกดาหาร                   

ควรพิจารณาเชิญชวน  กลุมบุคคล  นักการเมือง  หรือผูนําทองถิ่น  ภายในจังหวัดมุกดาหาร  รวมเปน
คณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิดังกลาว   ท้ังนี้เพื่อดึงความมีสวนรวมของชุมชนอันจะเปนการสรางฐานความมั่นคง
แกวิทยาเขตมุกดาหารใหเปนของทองถิ่นอยางแทจริง 

 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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4.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2552   ตามเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดที่  11  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลิต                   
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 กําหนดใหมหาวิทยาลัย จัดทําหรือทบทวน
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงจากมติที่ประชุมคณะผูบริหาร/
ผูแทนจากคณะ/หนวยงาน เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2552  ไดเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด                
คาเปาหมาย กลยุทธ/มาตรการ รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร  และกองแผนงานไดประสานหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง  เ พื่ อ ดํ า เนิ นก ารตามแผน  ซ่ึ ง จ ากการติ ดต ามผลการดํ า เนิ น ง านตามแผนดั งกล า ว                   
พบวาผลการดําเนินงานยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   กองแผนงานจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              
ดังนี้   
ประเด็นในการพิจารณา 
 

-   พิจารณาใหเสนอแนะในการดําเนินงานและกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  และมีขอเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   ดังนี้ 
                 ประเด็นท่ี  1   ควรมีการเรงรัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเพื่อให
เปนไปตามตัวชี้วัด 
                 ประเด็นท่ี  2   การพิจารณาหลักเกณฑการคํานวณการปนสวนคาใชจายไปยังคณะตางๆ  เพื่อให
สอดคลองกับตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สมศ.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  ผลการประเมินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  งวดประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.  2552 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
บริการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  งวดประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544  ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ
ประเมินการควบคุมภายใน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน  หลังสิ้นปงบประมาณ  
และจากมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวบงชี้ที่  7.8 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานําระบบการบริหาร
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ความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  เพื่อรองรับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

 ในสวนของการดําเนินงานในงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น  ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน  ที่ใชเกณฑการประเมินตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และมาตรฐานตามตัวบงชี้               
การประกันคุณภาพการศึกษา  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  คณะ/หนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย สวนใหญสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน  โดยมีบางมาตรฐานที่ยังมีความเสี่ยงหรือจุดที่ตอง
ดําเนินการปรับปรุง ซ่ึงคณะ/หนวยงานตางๆ อยูระหวางการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

2.   ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับดีแตมีบาง
ตัวบงชี้ยังมีความเสี่ยงหรือจุดที่ควรปรับปรุง  ซ่ึงคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางการกําหนดแผน            
การดําเนินงาน 

3.   จากการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกณฑมาตรฐาน                   
การประกันคุณภาพ  พบวา  มหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงที่ตองดําเนินการจัดการหรือควบคุม ทั้งดานการเงินและ
ดานงบประมาณ  ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน และดานเหตุการณภายนอก   ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาวัย ไดมอบหมายบุคคลและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการกําหนดแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว แตยังบางสวนที่มีผูรับผิดชอบมากกวา 1 หนวยงาน
ยังจัดทําแผนไมแลวเสร็จ  ซ่ึงแผนงานไดจักประสานขอความรวมมือตอไป 

โดยการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน คณะ/หนวยงานตางๆอยูในระหวางการจัดทํารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนด  และกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในงวด
ประจําป พ.ศ. 2552  ทั้งนี้ ยังมีบางคณะที่ไมไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ จึงใครขอใหที่ประชุม
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
ประเด็นในการพิจารณา 
 

1.  พิจารณาใหเสนอแนะเกีย่วกับการดําเนินงานการจัดการหรือควบคมุความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงฯยงัไมเรียบรอย 

2.  พิจารณากําหนดแนวทางหรือใหขอเสนอแนะเพื่อสนบัสนุนและสงเสริมใหการดาํเนินนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยจากผลการประเมิน  งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด
การซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน  เห็นควรใหมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีการรายงาน  โดยให
เนนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน                   
พ.ศ.  2544   
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มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบ  ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม            

ในการดําเนนิการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
 
 

4.4   การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา                
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา   ประจําปการศึกษา  2551  ( เพิ่มเติม) มีผูที่ผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา                   
จํานวน  245  คน   โดยจําแนกตามระดับไดดังนี้  
 1.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จํานวน 26 คน  โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 

 1.1   คณะวิทยาศาสตร          จํานวน  18 คน                          จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  18    คน 
 1.2   คณะบริหารศาสตร         จํานวน  5   คน                          จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

   -  สาขาวิชาการบัญชี     จํานวน  5    คน 
 1.3   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   จํานวน  3   คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้

   -  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร    จํานวน  3    คน 
 2. การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   จํานวน  131   คน    โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 

 2.1   คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  10  คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาจุลชีววิทยา     จํานวน    2  คน 
  -  สาขาวิชาเคมี     จํานวน    5  คน 
  -  สาขาวิชาฟสิกส    จํานวน     1  คน 
  -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   จํานวน     2  คน   
 2.2   คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  18  คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาพืชไร     จํานวน    7  คน 
  -  สาขาวิชาพืชสวน    จํานวน    2  คน 
  -  สาขาวิชาสัตวศาสตร    จํานวน     5  คน 
  -  สาขาวิชาประมง    จํานวน     1  คน  
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   จํานวน     3  คน  
 2.3   คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  28  คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน    5  คน 
  -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน  17  คน 
  -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จํานวน     2  คน 
  -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   จํานวน     4  คน  
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 2.4   คณะศิลปศาสตร           จํานวน  26   คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  5   คน 
  -  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  จํานวน  2   คน 
  -  สาขาวิชาการทองเที่ยว    จํานวน   5   คน 
  -  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   จํานวน 12   คน  
  -  สาขาวิชาประวัติศาสตร   จํานวน  2  คน 
 2.5   คณะบริหารศาสตร          จํานวน  27  คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    จํานวน  7   คน 
  -  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   จํานวน  1   คน 
  -  สาขาวิชาการจัดการการตลาด   จํานวน   1   คน 
  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  จํานวน   9   คน 
  -  สาขาวิชาการบัญชี    จํานวน   5   คน  
  -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน  2  คน 
  -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน   2  คน 
 2.6   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   จํานวน  1   คน 
 2.7   คณะนิติศาสตร           จํานวน  4  คน                          จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชานิติศาสตร     จํานวน  4   คน 
 2.8  คณะรัฐศาสตร           จํานวน  17  คน                          จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  6   คน 
  -  สาขาวิชาการปกครอง    จํานวน  8  คน 
  -  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน   จํานวน  3  คน 
3. การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 คน  โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 
 3.1   คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1  คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    จํานวน    1  คน   

    เปนภาษาตางประเทศ 
4. การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน   82   คน    โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 

  4.1    คณะวิทยาศาสตร    จํานวน  12    คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   11    คน 
   -  สาขาวิชาฟสิกส    จํานวน     1    คน 
  4.2    คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  18    คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร    จํานวน      2    คน 
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   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน    16    คน 
   การเกษตรและพัฒนาชนบท 

  4.3    คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน   8    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน      1    คน 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จํานวน      6    คน 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน      1    คน 
  4.4    คณะศิลปศาสตร   จํานวน   17    คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   จํานวน      5    คน 
       เปนภาษาตางประเทศ   
   -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จาํนวน      1    คน 
   -  สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา  จํานวน    11    คน 
  4.5    คณะเภสัชศาสตร    จํานวน   1    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  จํานวน      1    คน 
  4.6    คณะบริหารศาสตร   จํานวน   3    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  จํานวน      3    คน 
       (หลักสูตรนานาชาติ) 
  4.7    คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน   1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  จํานวน      1    คน 
  4.8    คณะรัฐศาสตร    จํานวน   22  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการปกครอง    จํานวน      1    คน 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   จํานวน     21    คน 

5. การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 5   คน  โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 
  5.1    คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  1    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร    จํานวน   1    คน 
  5.2    คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  3   คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  จํานวน   3    คน 
  5.3    คณะรัฐศาสตร   จํานวน  1    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   -  สาขารัฐประศาสนศาสตร   จํานวน   1    คน 
 

 

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)                  

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปการศึกษา  2551  จํานวน  245  คน                   
ในวันอังคารที่  3  พฤศจิกายน   2552     
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4.5   การกําหนดคาเปาหมายปการศึกษา 2552  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การกําหนดคาเปาหมายปการศึกษา  

2552  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 เห็นชอบ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2552 โดยยึดองคประกอบตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 41 ตัวบงชี้  พัฒนาตัวบงชี้เพิ่มจํานวน 22 ตัวบงชี้  รวมจํานวนตัวบงชี้
ทั้งสิ้น 63   ตัวบงชี้   สําหรับการกําหนดเปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  ปการศึกษา  2552   

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย  มีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
ระดับคณะ/สํานัก 
                ภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา  2551 ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมานั้น 

• คณะ/สํานักสงคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของปการศึกษา 2552 ใหงานประกัน 
คุณภาพการศกึษาในวนัที่  20 กรกฎาคม 2552 

• งานประกันคณุภาพการศึกษาไดจดัประชมุคณะทํางานการจัดการองคความรู  และพัฒนาระบบ 
ราชการเพื่อการประกันคุณภาพเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 

• งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลคาเปาหมายในระดับคณะ/สํานักงานแลวเสร็จเมื่อ 
วันที่   27   ตุลาคม   2552 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา  2551 ในเดือนสิงหาคมที่ผานมานั้น 

• มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวบงชี้  63 ตัวบงชี้   

พิจารณากําหนดคาเปาหมายการดําเนินงาน  ระดับมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง 

(ปการศึกษา 2549-2551) กําหนดใหมีการรายงานขอมูล  เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2552 งานประกันคุณภาพได

ดาํเนินการรวบรวมขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่  28 กันยายน 2552 ที่ผานมา 

หลักการกําหนดคาเปาหมายเพื่อยกระดับคณุภาพ 
1. การกําหนดคาเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาระดับ 2 คะแนน เพื่อเปนการกํากับติดตาม                   

การดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนําไปสูการพัฒนาในแตละองคประกอบของการประกัน

คุณภาพยกเวน ตัวบงชี้ที่ไมสามารถดําเนินการไดในระดับคะแนนที่  2 เนื่องจากตัวบงชี้ดังกลาวเปนสิ่งที่

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานักไมสามารถพัฒนาไดในระยะเวลา  1-5  ป ประกอบดวย 

 -   ตัวบงชี้ที่  2.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 -   ตัวบงชี้ที่  2.5  สัดสวนของอาจารยที่มคีุณวุฒิปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือ   เทียบเทา 

 -   ตัวบงชี้ที่ 2.6  สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย   
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2. การกําหนดเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาผลงานในรอบปการศึกษาที่ผานมา 
ขอสังเกตการศึกษาคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สํานักงาน 

1. พบวานอกจาก 3 ตัวบงชี้ตามหลักขอที่ 1 ขางตน  มีหลายคณะมีการกําหนดคาเปาหมายอยูในคาคะแนน 

1 ประกอบดวยตัวบงชีด้ังตอไปนี ้

• ตัวบงชี้ที ่8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษารอยละของเกณฑปกติ 

• ตัวบงชี้ที2่.1.3 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษามีคุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานพินธ 

• ตัวบงชี้ที่ 4.3.2 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจยัและสรางสรรคจากภายนอก 

2. พบวาหลายหนวยงานมีการกําหนดคาเปาหมายในบางตวับงชี้ต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

3. ผลจากการดําเนินงานในปการศึกษา  2551  มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 60 

4. ตามคาเปาหมายที่มหาวิทยาลัย คณะและสํานักคาดการณวากําหนดคาเปาหมายผลการประเมินอยูใน 

ระดับดีมากขึ้นไป (2.51-3 คะแนน) ยกเวน เภสัชศาสตร เกษตรศาสตร ศิลปศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร                

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (2.01-2.50)  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-  ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาเปาหมายของปการศึกษา   2552   ของมหาวิทยาลัย   คณะ/สํานัก  

เพื่อควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  ท้ังนีห้ากคณะ/สํานกั มีความประสงคในการเพิ่มคาเปาหมาย

ในบางตัวบงชีข้อใหประสานไปยงังานประกันคุณภาพฯ  เพื่อดําเนินการตอไป 
  
 

4.6 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ (กรณีไมรับรอง) ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก               
รอบสองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบสอง  แตงตั้งโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงไดเขาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  12 – 14  มีนาคม  
2551  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบสอง  ไมรับรองมาตรฐานการศึกษา  1  กลุมสาขาวิชาคือ  
คณะศิลปกรรมศาสตร  และดวยมาตรา  51  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  กําหนดไววา  “ ในกรณีผลการประเมินภายนอก
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ของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
จัดทําขอเสนอแนะ  การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขในระยะเวลาที่
กําหนด ” ในการนี้สํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดประกาศ                  
แนวทางการดําเนินงานในกรณีที่สถานศึกษามีผลการประเมิน “ ไมรับรองมาตรฐาน ”  ใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไขคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา  2  ป  โดย สมศ.จะติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันผานผูแทนตนสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ในฐานะตนสังกัดของมหาวิทยาลัยโดยมหีนาที่
ในการติดตามและสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใครขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงผลพัฒนาคุณภาพของคณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ  เพื่อนําไปใชในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของคณะในการนี้
แผนพัฒนาคุณภาพตองผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพ  โดยไดดําเนินการประชุมสัมมนาวิเคราะห                  
การดําเนินการประกันคุณภาพของคณะแลวเมื่อวันที่  22  มกราคม  2552  และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให
ความเห็นชอบแลวในการประชุมวาระพิเศษ  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2552  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ) 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1. พิจารณาเห็นชอบแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกรอบ  6  เดือนและ          

12  เดือน ตอสภามหาวิทยาลัย    
 
 

 ท่ีประชุมรับทราบแผนการพัฒนาของคณะและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ดังนี้ 

 1.   ควรระบุเฉพาะประเด็นท่ีไมไดมาตรฐานและเพิ่มรายละเอียดในการปรับปรุงแกไข ซ่ึงควรกําหนด
กลยุทธ ในการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยในคณะใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด   ดังนี้ 

           -   เพิ่มการเขียนบทความวิชาการจากโครงการบริการวิชาการของคณะเพื่อใหเกิดผลงานวิจัย 
           -   การกระตุนอาจารยผูสอนควรมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาในผลงานวิ จัยของ                   

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ  เพื่อใหสามารถนําผลงานเหลานั้นมาเขียนเปนบทความวิชาการ                
โดยผลงานของอาจารยและนักศึกษารวมกัน  
                  2.  พิจารณาปรับปรุงการรายงานผลงานวิจัย   การเผยแพรผลงานการวิจัยในรูปแบบตางๆ                   
และฐานขอมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เปนตน 

                  3.   การเพิ่มรายละเอียดในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับการจัดทําโครงการหรืองานวิจัย 
 

ท้ังนี้ขอใหปรับแผนดังกลาวและนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  นําไปปรับแผนและปรับปรงุ

ตามขอเสนอแนะ  โดยมอบหมายงานประกันคุณภาพฯ  ตรวจสอบและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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4.7  งบประมาณรายจายประจําป  2554  ผลงานวิจัย  บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป  2554  ผลงานวิจัย  บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย
และการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามวัตถุประสงคและ
บังเกิดผลดีตอทางราชการ  จึงกําหนดแนวทางการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย  ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.  2554  ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดกําหนดแนวทางการจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อใหเปนตามนโยบายการวิจัยระดับตางๆ  ดังนี้ 

1. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                  
ฉบับที่  10  (พ.ศ.  2550 - 2554) 

2. สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ.  2551-2554) 
3. กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ.  2551 -2553) 

3.1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ความมั่นคงของรัฐและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
3.3 การปฏิรูปการศึกษา 
3.4 การจัดการน้ํา 
3.5 การพัฒนาพลังงานทดแทน 
3.6 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
3.7 การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
3.8 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.9 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
3.10 การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
การจัดทําขอเสนอโครงการ  ตามแนวนโยบายการวิจัยของรัฐ  ขอ 1. -3.  เปนสวนสําคัญที่จะชวย          

ผลักดันและขับเคลื่อนการสรางผลงานวิจัยในระดับประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขัน  นอกจากนี้  ยังมีสวน
สําคัญตอการไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณดวย 

ในระดับของมหาวิทยาลัย  ไดใหความสําคัญกับการสรางงานวิจัยใหมีคุณภาพ  สามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง  ทั้งในเชิงวิชาการ  เชิงนโยบาย  ตลอดจนการนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาของ
ชุมชน  สังคม  ในภาคอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง  ซ่ึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 2 สวนหลัก  ไดแก 

งานวิจัยพื้นฐานทางวิชาการ  ซ่ึงเปนงานวิจัยพื้นฐานทางวิชาการของแตละคณะวิชา  เพื่อประโยชน
ดานการพัฒนาความรูทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา  ปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประกอบไปดวย  10  คณะวิชา  ไดแก 

1. คณะเกษตรศาสตร   2.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
3.     คณะวิทยาศาสตร   4.  คณะศิลปศาสตร 
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5.  คณะวิศวกรรมศาสตร   6.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
7.  คณะบริหารศาสตร   8.  คณะนิติศาสตร 
9.  คณะเภสัชศาสตร                            10.  คณะรัฐศาสตร 

                      งานวิจัยประยุกต  เพื่อการแกปญหาและพัฒนาประเทศในทุกระดับ  รวมไปถึงประเทศในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง  โดยในเบื้องตนนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุงเนนการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินใน                
7  ดาน  ไดแก  การเกษตร  อาหาร  ยาและระบบสุขภาพ  พลังงาน  ส่ิงกอสรางพื้นฐานและผลิตภัณฑ                   
การพึ่งตนเองของทองถ่ิน  การจัดการและวัฒนธรรม 

4. สอดคลองกับแผนแมบทการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพื่อผลการวิจัยมีเปาหมายของผลผลิตและ 
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม  สามารถนําไปใชประโยชนได 

4.1 การวิจัยสรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ 
4.2 การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเชิงพาณิชย 
4.3 การวิจัยดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
4.4 การวิจัยเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับตางประเทศและพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ฝายวิชาการ) 
4.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน  การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
ทิศทางดังกลาวจะรองรับวิสัยทัศน  เปน  “ มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพที่เนนนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญญาอีสานใตและอนุภูมิภาค ”                  
โดยมีพันธกจิการวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดความรูใหม และผลงาน
สรางสรรคที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีความสุขและพอเพียง 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ  จึงกําหนดแนวทางการวิจัยและการกําหนดกรอบคํางบ 
งบประมาณ  ไวที่  29,341,647  บาท  

กลุมวิจัย Cluster จํานวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 1,472,400 
การปฏิรูปการเมืองการปกครองทองถิ่น 2 363,500 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 10 3,448,045 

1.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน 

รวม 13 5,556,945 
ทรัพยากรมนุษย 2 1,238,600 
เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี 4 1,484,110 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 5 1,549,260 

2.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

รวม 11 4,271,970 
เครื่องมือ 3 690,000 
พลังงาน 5 1,843,570 
การพัฒนาผลิตภัณฑและระบบการผลิต 3 1,938,200 
วัสดุศาสตร 9 3,928,765 

3.  การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิง
พาณิชย 

รวม 20 8,400,535 
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กลุมวิจัย Cluster จํานวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 
Bio-medical  Science 6 3,512,407 
สมุนไพร 8 3,758,372 

4.  การสรางเสริม
สุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอม รวม 14 7,270,579 

การจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิต 1 171,500 
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 1 1,105,968 
การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการมูลฐานในลุมน้ําโขง 2 2,339,150 

5.  การบูรณาการเพื่อ
สรางความสัมพันธ
อันดีและพัฒนาลุมน้ํา
โขง รวม 4 3,616,618 
วิจัยพ้ืนฐาน รวม 1 225,000 

รวมทั้งสิ้น 63 29,341,647 
 

แยกตามผลผลิต      -  ผลผลิตสรางองคความรู     23,490,004   บาท 
              -   ผลผลิตถายทอดเทคโนโลยี       5,601,643  บาท  
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  18,869,400  บาท  โดยแยกเปนผลผลิตสราง             
องคความรูและถายทอดเทคโนโลยี  คือ 

- ผลผลิตสรางองคความรู         9,032,000  บาท 
- ผลผลิตถายทอดเทคโนโลยี    9,837,400  บาท 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองสงเสริมการวิจัยฯ  พิจารณาดําเนินการปรับรายละเอียดและ

แนวทางในการจัดทําคําของบประมาณเพื่อการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

1. หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานดานบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1   เพื่อใหเกิดความสมดุลของการกระจายงบประมาณ  และสงผลที่ดีตอระบบประกันคุณภาพ
ควรพิจารณากาํหนดเกณฑขัน้ต่ําเปนรอยละของการจัดสรรงบประมาณ  ตาม KPI  ของแตละคณะ    

1.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการควรใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญ  ความรู
ความสามารถ   ความเชื่อมโยงกับหนวยงาน และตามความเหมาะสมของผูเสนอโครงการ   
                  2.  สําหรับโครงการบริการวิชาการควรเพิ่มมิติของการวิจัย  ดวยการบูรณาการวิจัยในการดําเนินการ
บริการวิชาการ   
 

4.8    การจัดตั้งกองทุนสํารองคณะ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดตั้งกองทุนสํารองคณะ            

การดําเนินงานของคณะปจจุบัน  ในสวนของเงินนอกงบประมาณ  แมวาจะมีระเบียบเงินกองทุนที่มีการจัดสรร
เงินใหคณะตางๆ  เพื่อการบริหารจัดการ  แตจนถึงปจจุบันยังไมมีการทําระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสํารอง
ของคณะ  เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานการเงิน  ดังที่มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและเพื่อใหการบริหาร
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จัดการการเงินของแตละคณะใหมีความมั่นคงและสอดคลองกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
จึงควรมีการจัดตั้งกองทุนสํารองของแตละคณะ  โดยมีระเบียบแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันและสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  การจัดตั้งกองทุนสํารองของคณะ  โดยขอใหกองกฎหมายจัดทํารางระเบียบที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหทุกคณะไดใชรวมกัน 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนสํารองคณะ โดยมอบหมายใหกองคลัง           

และกองกฎหมายรวมกันพิจารณาจัดทํารางระเบียบใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

4.9 ขออนุมัติแกไขเงื่อนไขการชําระคาลงทะเบียนแบบเหมาจายของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ  คณะบริหารศาสตร 

อาจารยนภดล  พัฒนะศิษอุบล  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะบริหารศาสตร  นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการชําระคาลงทะเบียนแบบเหมาจายของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
คณะบริหารศาสตร   
1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

ปจจุบันการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  คณะบริหารศาสตร  
กําหนดใหนักศึกษาแบบเหมาจายโดยแบงเปน 

- คาธรรมเนียมสวนของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000    บาท 

- คาธรรมเนียมสวนของคณะบริหารศาสตร  จํานวน  35,000   บาท 
ทั้งนี้  ในการศึกษาที่ผานมามีนักศึกษาสอบไมผานในบางรายวิชาการ สงผลใหนักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนซํ้า    หรือกรณีที่นักศึกษายังคงเหลือรายวิชาที่ยังไมลงทะเบียนเรียน  และลงทะเบียนนอยกวา  9  หนวยกิต  
ซ่ึงเปนภาระคาใชจายสูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนหนวยกิต  ดังนั้น เพื่อลดภาระคาใชจายในกรณีดังกลาว  
คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร  คร้ังที่  9/2552   เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552  จึงมีมติเห็นชอบ
ใหมีการแกไขการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารศาสตร  
โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

1. ตองเปนนักศึกษาที่ศึกษามาไมนอยกวา  4  ปการศึกษา 
2.   ลงทะเบียนไมเกิน  9 หนวยกิต  เหมาจายคาธรรมเนียมการศึกษา  ในอัตรา 20,000  บาท/ภาค

การศึกษา 
3. ลงทะเบียนเกิน  9  หนวยกิต  เหมาจายคาธรรมเนียมการศึกษา  ในอัตรา 40,000   บาท  /ภาค

การศึกษา 
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1.2 ประเด็นนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติแกไขการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                   

คณะบริหารศาสตร  ดังนี้ 
1.  นักศึกษาชั้นปที่   1- 4  จายคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในอัตรา   40,000  บาท                   

โดยแบงเปน 
        -  คาธรรมเนียมสวนของมหาวิทยาลัย  จํานวน  5,000    บาท 
        -  คาธรรมเนียมสวนของคณะบริหารศาสตร  จํานวน  35,000   บาท 
2.  นักศึกษาชั้นปที่  5  ขึ้นไป  จายคาธรรมเนียมเหมาจาย ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 2.1  ลงทะเบียนไมเกิน 9  หนวยกิต เหมาจายคาธรรมเนียมการศึกษา  ในอัตรา  20,000 บาท/

ภาคการศึกษา    โดยแบงเปน 
       -  คาธรรมเนียมสวนของมหาวิทยาลัย  จํานวน  5,000  บาท 
       -  คาธรรมเนียมสวนของคณะบริหารศาสตร   จํานวน  15,000   บาท 
 2.2  ลงทะเบียน  9  หนวยกิตเหมาจายคาธรรมการศึกษา ในอัตรา  40,000  บาท/ภาคการศึกษา   

โดยแบงเปน 
       -   คาธรรมเนียมสวนของมหาวิทยาลัย  จํานวน 5,000   บาท 
       -  คาธรรมเนียมสวนของคณะบริหารศาสตร  จํานวน  15,000  บาท 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา  ใหดําเนินการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย        
ในรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร  หากนักศึกษาไมสามารถเรียนครบหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด    คณะอาจหา
มาตรการหรือแนวทางสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมและไดมาตรฐานคุณภาพวิชาการ 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคงคาธรรมเนียมการศึกษา  ในอัตรา   40,000  บาท/  ภาคการศึกษา     
 
 
 

4.10 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี           
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5  
ธันวาคม  2554  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  0506/ว 173  ลงวันที่  23  กนัยายน  
2552     โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
 1.   ช่ือพระราชพิธีวา  “ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ 5   ธันวาคม  2552 ”
 2.   ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯวา “งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องใน          
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7   รอบ 5  ธันวาคม   2552  ” 
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 3 .  ช่ือภาษาองักฤษใชเพยีงชื่อเดียว  ซ่ึงหมายรวมถึงพระราชพิธีและชือ่การจัดงานเฉลิมพระเกียรตฯิ           
วา “The  Celebrations on the Auspicious Occasion  of  His  Majesty the  King’s7 Cycle Birthday  Anniversary 
5 December 2011” 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณผูกพันป พ.ศ. 2553-2555)            
ในการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา มหาราชา  ณ  ภูผาเจี๊ยะ  วิทยาเขตมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร             
โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2554  หรือตนป  พ.ศ. 2555  ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม             
ราชกุมารี จะเสด็จฯ  ทรงวางศลิาฤกษ  ในชวงวันที่  21-25  ธันวาคม 2552  ความทราบแลวนั้น  และเพื่อใหสอด
รับกับนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ  และตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  ที่  204/2552ให
คณะกรรมการฯ  มีอํานาจหนาที่  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานโครงการ และกิจการจัดงานเฉลิม             
พระเกียรติฯ  
 วิทยาเขตมุกดาหาร  มหาวิทยาลัยจึงใครขอเสนอโครงการยกระดับ  วิทยาเขตมุกดาหารเปน “วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  7  รอบ ” หรือ  “ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา ” หรือ “ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  ” โดยการยกระดับดังกลาวจะเปนการแสดงความจงรักภักดีของ                   
ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลดังกลาวนี้  ทั้งนี้ หากเห็นชอบกองแผนงานจักได
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  พรอมทั้งนําเสนอโครงการตอสํานักงบประมาณในการพัฒนาเปน               
วิทยาเขตตามวัตถุประสงคของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5  ธันวาคม 2552  ตอไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ                  
การประชุม ) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
   
 

4.11 โครงการความรวมมือกับบริษัทโตโยตาแหงประเทศไทย  ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน                
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ป  2552   

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการความ
รวมมือกับบริษัทโตโยตาแหงประเทศไทย   ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ป  2552    ตามที่บริษัทโตโยตาแหงประเทศไทย ไดดําเนินโครงการความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใหหนวยตางๆ    ไดมีสวนรับผิดชอบและดูแลพื้นที่ปา   การบํารุงรักษาและ
ใชประโยชนจากปารวมกับชุมชน  โดยโครงการดังกลาวบริษัทโตโยตาแหงประเทศไทยไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป 

โดยในครั้งนี้  บริษัทโตโยตาแหงประเทศไทย  ไดขอรวมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพื่อใหเปนหนวยงานประสานและจัดหาพื้นที่สําหรับปลูกพรรณไม  โดยเชิญชวนนักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการ  
ประชาชนทุกภาคสวน  จํานวนประมาณ  2,500 - 3,000 คน เขารวมโครงการดังกลาว โดยบริษัทเปนผูสนับสนุน
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งบประมาณ ดานตางๆ   อาทิ  งบประมาณการจัดหาพรรณไม  การเตรียมพื้นที่ –หลุมปลูก  คาอาหารเครื่องดื่ม
และคายานพาหนะสําหรับผูเขารวมโครงการฯ และการประชาสัมพันธ  เปนตน  
  การเตรียมความพรอมในการจัดหาพื้นที่สําหรับการดําเนินโครงการดังกลาว  คณะวิทยาศาสตร 
โดย ผศ.แกว  อุดรศิริชาคร , ดร.วิโรจน  เกสรบัว  และ นายสุพัฒน  เงาะปก หัวหนางานสวนและสิ่งแวดลอม  
กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  พรอมดวยเจาหนาที่ของบริษัทโตโยตา  แหงประเทศไทยและหนวยงาน
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ไดดําเนินการสํารวจสวนพฤกษศาสตรทองถ่ินของมหาวิทยาลัย  บริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํารอง
กอ   700ไร , ปาชุมชนวังออ อ.เมือง ,พื้นที่สาธารณประโยชน อ.สําโรง และพื้นที่บริเวณวัดปาหนามแทง หลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และไดผลการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด คือ พื้นท่ีบริเวณอนุรักษรองกอ                
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.     โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  รวมกับบริษัท โตโยตา แหงประเทศไทย และตั้งคณะทํางาน

รับผิดชอบ 

2.     การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาคม และหนวยงานตางๆ  รับทราบและยดึถือโครงการอนุรักษฯที่

สภามหาวิทยาลัยไดเหน็ชอบแลว 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 การรับนักศึกษาแพทยฯ เพิ่ม  ในปการศึกษา  2553   
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การรับนักศึกษา

แพทยเพิ่ม  ในปการศึกษา  2553  ปจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รับนักศึกษาแพทย                   
ปการศึกษาละ  16  คน  เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับกระทรวง
สาธารณสุข  ในวันที่  31 กรกฎาคม  2552  และไดเสนอใหโรงพยาบาลศรีสะเกษเปนโรงพยาบาลรวมผลิตเพิ่ม  
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยและแพทยสภาจะตอง
พิจารณาจํานวนรับนักศึกษาเพิ่มอีกจํานวน  20  คน  ในปการศึกษา 2553    ซ่ึงการจะรับนักศึกษาแพทยเพิ่มในป
การศึกษา  2553   ไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และแพทยสภา 
คณะกรรมการตรวจประเมินของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ในวันที่  10 พฤศจิกายน  2552             
ณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ                   

ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร                 
ตามมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสารที่  25  กรกฎาคม  2552 ให รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม                
เปนประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร   ไดรายงานผลการดําเนินการของโครงการจัดตั้ง                   
คณะพยาบาลศาสตรและเสนอแผนงบประมาณการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและโดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดเรื่องงบประมาณและ
การปรับลดคาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งกอสรางลง  โดยขอใหใชวัสดุครุภัณฑรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรและ          
การสาธารณสุข  เพื่อลดรายจาย  ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดงบประมาณฯและจักไดนําเสนอแผน
งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่  13  พฤศจิกายน   2552  ตอไป 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

5.3 รายงานผลการดําเนินงานดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงาน             

ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ในปการศึกษา  2552  มีหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
ทั้งหมด จํานวน  90  หลักสูตร  โดยเปดการเรียนการสอนและมีนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ  10   คณะ  แบงเปน 

ปริญญาตรี 45  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1   หลักสูตร 
ปริญญาโท 30  หลักสูตร ปริญญาเอก               14   หลักสูตร 
มีหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว

จํานวน   84  หลักสูตร  ในจํานวนนี้มีหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพที่  กพร. กําหนด 
จํานวน  49   หลักสูตร  (กพร. นับจากวันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ) 

มีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่มีอยูระหวางการดําเนินการรับทราบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  6 หลักสูตร 

ในป  2552 มีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดหลักสูตร จํานวน   1 หลักสูตร         
(คณะเภสัชศาสตร) 

ในปการศึกษา   2553 จะมีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงเปดการเรียนการสอน                  
88  หลักสูตร ในจํานวนนี้มีหลักสูตรเกาที่ตองปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  56  หลักสูตร 

มีหลักสูตรสาขาใหม  จํานวน  6 สาขาวิชา  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในแผนการเปดหลักสูตร
ใหมจะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติจําแนกเปนระดับปริญญา
ตรี จํานวน  3  สาขาวิชา  ปริญญาโท  2 สาขาวิชา  และปริญญาเอก  1 สาขาวิชา 



    

 

 - 25 - 

  
หลักการและแนวคิด 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยที่ไมใหคณะเปดรับนักศึกษาหรือประชาสัมพันธการรับนักศึกษากอนที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดหลักสูตร  รวมทั้งมีบันทึกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  30 
ตุลาคม  2550  มิใหสถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรใดๆ  กอนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบการเปด
หลักสูตร  นั้น 
 ดังนั้น  คณะตางๆ  จึงตองเตรียมวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  และการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใหการดําเนินงานดานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามเงื่อนไข  และระยะเวลาการเตรียมการเรียนการสอนใหทันตอการรับนักศึกษา                   
การเผยแพรขอมูลดานหลักสูตร และการจัดทําคูมือการศึกษาประจําป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมทราบ 
 1.  คณะที่มีหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงภายในป  2553  ใหเสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  ในครั้งที่ 1/2553   วันที่ 12  กุมภาพันธ  2553  โดยใหสงวาระการประชุมภายใน
วันที่  15  ธันวาคม  2552 หรือเสนอในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 13 พฤษภาคม  2553 ใหสงวาระ                   
การประชุมภายในวันที่  15  มีนาคม   2553 
 คณะอาจเลือกใชรูปแบบการเสนอปรับปรุงหลักสูตรตามแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หรือใชแบบ
รายละเอียดหลักสูตรใหมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  (มคอ. 2)  ซ่ึงหากคณะเลือกใชตามแบบเดิมคณะ
จะตองปรับปรุงหลักสูตรจัดทํารายละเอียดตามแบบ มคอ. 2 ใหม ใหเสร็จภายในป  2555 (สามารถดาวนโหลด
ไฟลรูปแบบเอกสารไดที่งานพัฒนาหลักสูตร) และอธิบายไดวาไดนําผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอยางไร 
 2.  คณะที่มีหลักสูตรใหมที่จะเสนอเปดการเรียนการสอน ใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ   (มคอ.2) และใหเรงดําเนินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรกอนเปดการเรียนการสอน
อยางนอย   1  ปการศึกษา 
 3.  กรณีที่คณะตองการเสนอแผนการเปดสาขาวิชาใหม จําเปนตองเสนอแนวคิดหลักการ  เหตุผลความ
จําเปน  การศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน  ทิศทางแนวโนมของสาขาวิชา  ความคุมทุนและทรัพยากรที่มี
ความเพียงพอ  เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอนการจัดทําหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเสนอ
ผานงานพัฒนาหลักสูตรเพื่อรวบรวมขอมูลและดําเนินงานตอไป  ( ตามรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและการเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา  ป  2553 ) 
 
 
 

มติ ท่ีประ ชุม  :ท่ี ป ระชุ ม รับทราบและมี ข อ เสนอแนะ เพิ่ ม เติ ม โดยขอ ให ง านพัฒนาหลั กสู ต ร                   

กองบริการการศึกษา  พิจารณานําเสนอประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร                   
ในการปรับปฏิทินกําหนดการประชุม   ท้ังนี้เพื่อใหสามารถพิจารณาหลักสูตรและปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพตามที่ กพร. กําหนด   
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5.4 การดําเนินงานดานวิชาการและประกาศที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ  
(กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552 หลักเกณฑการปดหลักสูตร  
พ.ศ.  2552  และแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี  2  ปริญญา) 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การดําเนินงานดานวิชาการและ
ประกาศที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ  (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2552  หลักเกณฑการปดหลักสูตร  พ.ศ.  2552  และแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
ปริญญาตรี  2  ปริญญา)  ในป  2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหเปนปแหงคุณภาพของ
การอุดมศึกษาไทย    เนื่องจากการอุดมศึกษาไทยตองเผชิญกับปญหาแรงกดดันจากสภาพการณเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ทั้งจากปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ  การขยายตัวทางการศึกษา  จํานวนผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงตาม
โครงสรางประชากร  สภาวการณแขงขันจากนโยบายเปดเสรีทางการศึกษา  รวมทั้งขีดจํากัดเรื่องทรัพยากรและ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหมๆ  นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการศึกษา  ทําใหการอุดมศึกษาของไทยไมสามารถ
พัฒนาไดเทาที่ควร  ทําใหเกิดชองวางและความออนแอดานคุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน  และจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ  เพื่อใหสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต  และมีแนวปฏิบัติที่ เปนสากล  รวมทั้งมีแนวทาง                  
การดําเนินงานดานหลักสูตร  การปดหลักสูตร  ที่เปนไปตามเกณฑที่คณะกรรรมการการอุดมศึกษากําหนด             
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  และการรับรองหลักสูตร 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมรับทราบ 
1. การเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอการบริหารจัดการงานดานวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 
2. แผนดําเนินงานตามนโยบายสูการปฏิบัติ  ดังนี้ 

•   16  ตุลาคม    2552     จัดประชุมแจงเรื่องกรอบมาตรฐานใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  ผูเกี่ยวของรับทราบนโยบาย และแนวปฏิบัติ 

•  19,21  ตุลาคม  2552  ประชุมปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดวิชา  มคอ. 3  รายละเอียด
หลักสูตร  มคอ.7 

• ภายในเดือนพฤศจิกายน     จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยเร่ืองแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อเปนระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 

•   9  พฤศจิกายน   2552     จัดทํารายละเอียดรายวิชา  มคอ.  3  รายวิชาศึกษาทั่วไป 

•   เดือนธันวาคม  2552 –   เดือนมกราคม   2553   จัดทําคูมือการจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน  และเผยแพรเพื่อเปนคูมือการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.5 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ              
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2552 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ฉบับที่  3    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มาแลว
จํานวน  2  ฉบับ  ตั้งแตป  พ.ศ.  2539  และ พ.ศ.  2552  โดยมีการแกไขเพิ่มเติมชื่อปริญญาตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ตั้งแตป  2548-2552  สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรเพิ่มเติม  และงานพัฒนาหลักสูตรได
เสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับที่  3   พ.ศ.  2552  และไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลม  126  ตอนที่  64  ก  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2552  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
 -  เนื่องจากมีการยกเลิกมาตรา  3  (เร่ืองกําหนดปริญญาและอักษรยอ)  และมาตรา  6  (เร่ืองครุยประจํา
ตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุย)  ในพระราชกฤษฎีกาฯ  พ.ศ.  2539  และ ฉบับที่  2  พ.ศ.  2542  และให
ใชพระราชกฤษฎีกาฯ  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2552  แทน 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.6 รายงานผลการดําเนินงาน  อุทยานวิทยาศาสตร  ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําป  2552   
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป  

2552  อุทยานวิทยาศาสตร   ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
เร่ิมดําเนินการเมื่อป  2550 โดยการลงนามบันทึกความเขาใจในการดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program : ITPA) กับสํานักงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตอมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับเชิญชวนใหรวมดําเนินโครงการ              
บมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation : TBI) โดยเริ่มกระบวนการศึกษาความเปนไปได 
(Feasibility Study) พรอมทั้งจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ของโครงการดังกลาวใน  พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเสนอตอ สวทช.  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปวา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีศักยภาพ
พรอมที่จะดําเนินโครงการดังกลาว สวทช.  จึงไดสนับสนุนงบประมาณใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
เมื่อป 2551 และรับเขารวมเปนเครือขายกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 3 แหง                   
คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดําเนินกิจกรรม
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รวมกัน ในนามโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เครือขายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช.  จํานวน 5,712,000 
บาท (หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)  ดําเนินงานตามภารกิจหลักคือ การบมเพาะผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีการพัฒนาและนํางานวิจัยสูเชิงพาณิชย  การพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อใหไดมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 เพื่อรับรองการบริการแกผูบมเพาะธุรกิจ  ตลอดจนการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานธุรกิจใหแก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป  รวมท้ังกิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผลการดําเนินงานตางๆ  สรุป  ไดดังนี้ 

-  ดานการบมเพาะธุรกิจ   มีผู เขารวมกิจกรรมบมเพาะธุรกิจกับอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งสิ้น 8 ราย โดยมีผลิตภัณฑและรายละเอียดดังนี้  

 

ชื่อผูเขารับ 
การบมเพาะ 

ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ วันที่เขา 
บมเพาะ 

1.  นายจริง  
 ดินเชิดชู 

หจก.  พลังเทวดา  -  เตาเผาชีวมวล 
 -  หมอไอนํ้าชีวมวล 
 -เครื่องอบลําไยแหง 
  

1-  ก.ย.  51 

2.  นายตวงสิน   
ภูรีพรรษวงศ 
 

บริษัทนินเบลสจํากัด -  ชุดอุปกรณ Nin Bless  Conversion  Kit 15-ก.ย. 51 

3.  น.ส.วรินดา  
 สุขกระสานติ 

เคียงมูลพลังงานยั่งยืน -  ผลิตภัณฑจากน้ําสมควันไม   เชน  เครื่องสําอาง  
น้ําสมควันไมสําหรับไลมด  แมลงสาบ  ปราบ
ศัตรูพืช 
-  ผลิตภัณฑจากถาน  เชน  แชมพูถาน  เจลอาบน้ํา
ถาน   เจลลางหนาถาน   ถานดูดกลิน 

18- ก.ย. 51 

4.  น.ส.เบญจพร   
    วสุนธราวัฒน 

โรงงานปุยอินทรียรวมมิตร
การเกษตร 

-ปุยอินทรียอัดเม็ด 1-มี.ค.  52 

5.  นายวันชัย   
กัญมาศ 

บริษัท  พรีไซซ กรีนเทคโนโลยี  
แอนด  เซอรวิส  จํากัด 

-  อุปกรณเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง             
โดยใชสารสียอมไวแสงชนิดใหม 

1-  มี.ค.  52 

6.  น.ส.ภาวดี  
 สุพรรณสาย 

ที.เอ็ม.อินเตอรไรซ ผลิตภัณฑแปรรูปจากขางกลองอินทรีย  เชน ขาว
กลองงอก  น้ําขาวกลองงอก ขางกลองงอกผง 

23 – มี.ค.  52 

7.  นายรัชภัฎ   
พรพันธุ 

I-DEA-I - สิ่งประดิษฐเชิงนวัตกรรม  เชนเครื่องอุนเครื่องดื่ม
ที่ใชไฟฟาจากเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องไลยุงที่ใช
ไฟฟาจากเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องลางหัวปริ้น
เตอร  วาลวปรับน้ําเกลือ  ฯลฯ 

23 – มี.ค.  52 

8.  นายรัศมี   
สาริพันธ 

สาริพันธฟารมผึ้ง -  ผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ําผึ้ง  เชน  น้ําผึ้งสด  สบู
น้ําผึ้ง  กลวยแชน้ําผึ้ง 

23 – มี.ค.  52 
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-  ดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ  มีการศึกษาวิจัยและรวมพัฒนาผลิตภัณฑกับผูประกอบการ
จํานวน   5 โครงการ    ไดแก   

1. การประยุกตใชเตาเผาชีวมวลในการอบแหงลําไย 
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหมอไปน้ําชีวมวลความดันและอุณหภูมิต่ํา  โดยใช 

เตาเผาชีวมวลเปนแหลงเชื้อเพลิง 
3. การพัฒนาระบบฉีดน้ํามันในเครื่องยนตดีเซลที่ติดตั้งชุดแกสคิท  ใหสามารถใชเชื้อเพลิง 

ระบบแกส  100 %  สลับกับการใชน้ํามันได 
4. การพัฒนาตนแบบเครื่องอุนเครื่องดื่มที่ใชไฟฟาจากเครื่องคอมพิวเตอร 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากน้ําผ้ึง 

-   ดานการใหบริการแกภาคเอกชน  ไดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูเชิงธุรกิจแก
ผูประกอบการ  4  หลักสูตรและใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการ 12   ราย  ดังนี้ 

หลักสูตรการจัดอบรม   4  หลักสูตร   
1. การเขียนแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยี 
2. ภาษีและการวางแผนภาษีสําหรับนักบริหารยุคใหม 
3. การสรางโอกาสทางธุรกิจดานทรัพยสินทางปญญา 
4. อบรมหลักสูตร  การเขียนแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม  

การใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการ  โดยการจัดกิจกรรมจัดการสิทธิเทคโนโลยี   
(TLO)  ประเภทของการบริการ  จํานวน  12  รายไดแก 

1.  ใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา  จํานวน  5  ราย 
2.  การตรวจสอบเทคโนโลยี   จํานวน  4  ราย 
3.  ยื่นจดความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จํานวน  3  ราย 

-  ดานการพัฒนาหองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO 17025  ไดสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการ วิเคราะหน้ําคณะเภสัชศาสตร 

การพัฒนาหองปฏิบัติการตางๆ  เพื่อใหมีมาตรฐานตามระบบ  ISO/ICE  17025  เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่
อุทยานวิทยาศาสตรฯ  ดําเนินการโดยในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น  อุทยานวิทยาศาสตร                   
ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของคณะเภสัชศาสตร ในการพัฒนา
ระบบตางๆ  ใหไดมาตรฐาน  ทั้งนี้  เพื่อรองรับการใหบริการแกบริษัทเอกชนผูผลิตน้ําดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี
และใกลเคียง  ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานและเตรียมความพรอมของบุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ             
เชน  จัดหาขอมูลเพื่อจัดทําเอกสารตางๆ  ที่ใชในระบบ  ISO/ICE  17025  สงเจาหนาที่เขาอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู  เตรียมเอกสารการรับรองใหสอดคลองกับ  มาตรฐาน  ISO/ICE  17025   Method  Validation  และการ
ใชสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพของงานทดสอบทางเคมี  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ระหวางการพัฒนาและ
เตรียมความพรอมในการดําเนินงาน หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา  ยังคงใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําแก
ผูประกอบการตามปกติ  โดยในปงบประมาณ  2552  มีผูเขารับบริการดังนี้ 
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-  บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่ม จํานวน    153  ราย 
-  บริการตรวิเคราะหคุณภาพน้ําแข็ง จํานวน       18  ราย 
-  บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดิบ จํานวน       54  ราย 

-  ดานการพัฒนาเทคโนโลยี ITPA ไดใหบริการคําปรึกษาและพัฒนากระบวนการการผลิตแก
ผูประกอบการ   16   ราย  

1. บริษัท  Mystic  Mind  จํากัด 
2. โรงสีสหกรณการเกษตรเมืองศรีสะเกษ 
3. หจก.พงษนิธิทิพ 
4. หจก.เจ็งยงฮะฮวด 
5. หจก.โรงสีขาวอุบลสิน 
6. บจก.เอส.เค.กรีน  อโกร  โปรดักส 
7. สหกรณการเกษตรกันทรลักษ  จํากัด 
8. บจก.โกลควอลิทิมิล 
9. หจก.โรงสีขาวพิบูลทองทวี 
10. หจก.โรงสีเดชอุดมการณเกษตรไพบูลย 
11. หจก.โรงสีไฟศิริมงคล 
12. บจก.แสงเจริญรุงเรืองจํากัด 
13. หจก.โรงสี  ต.ไทยเจริญ 
14. หจก.พยงคพืชผล 
15. หจก. โรงงานอัดปอศรีสะเกษเกียรติดํารง 
16. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลโรงสีไฟเตกฮะฮง 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

5.7 การพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย 
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  การพัฒนาความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย  ระหวางวันที่  7-18  ตุลาคม  2552  ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร           
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  ไดนําคณาจารยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  และคณะศิลปศาสตร   
โดยมีคณะผูรวมเดินทางในครั้งนี้  ประกอบดวย  รองศาสตราจารยธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ ,  ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธุ  รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ,                   
ดร . สิทธิ ชัย   สมานชาติ   ผู ช วยคณบดีฝ ายบัณฑิตศึกษา   คณะศิลปประยุกต และการออกแบบ  ,                   
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  คณบดีคณะศิลปศาสตร และผูชวยศาสตราจารยอารีรัตน  เรืองกําเนิด                   
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หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะศิลปศาสตร    เดินทางไปราชการตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการ  ณ  สถาบันการศึกษา  ในเขตประเทศอินเดีย  จํานวน  3  สถาบัน คือ  

1. Banasthali  University  เมือง  Jaipur 
2. Academy  of  Visual  Art  and  Animation  เมือง  Kolkata  
3. Visva  Bharati  University  เมือง  Santiniketan   

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

 

5.8 การพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด 
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การพัฒนาความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด ระหวางวันที่  25  ตุลาคม  ถึง  2  พฤศจิกายน  2552                   
ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา   วิสัยจร   รองอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธ  ไดนําคณบดีคณะเภสัชศาสตร                   
รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนะสุข และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  รองศาสตราจารย  
นพ.ปวน  สิทธิพินิจธรรม  เดินทางไปราชการตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  ณ  สถาบันอุดมศึกษา  ในเขตประเทศนิวซีแลนด  จํานวน  2  สถาบัน คือ 

1) Auckland  University  of  Technology  เมือง  Auckland 
2) Otago  University  เมือง  Duendinn  

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.9   แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0406.3/ว 48  ลงวันที่ 12 มิถุนายน   
         2552  เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของภาครัฐ 

ผูอํานวยการกองคลัง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่  กค 0406.3/ว 48  ลงวันที่  12 มิถุนายน  2552  เร่ืองวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวน
ราชการไดรับจากหนวยงานของภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หลักเกณและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ 

1. หลักเกณฑนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2552   
2. การรับเงินทุนเพื่อดําเนินงานวิจัยของสวนราชการ  ตองเปนการดําเนินงานภายใตกรอบ อํานาจ   

หนาที่  และภารกิจหลักของสวนราชการ  และใหสวนราชการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใหทุนทุกครั้งทีม่กีารรบั
เงิน  โดยใบเสร็จรับเงินนั้นใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 

3. ใหสวนราชการนําเงินทุนวิจัยฝากไวที่กระทรวงการคลัง  หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณี   
เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอกงบประมาณ  ช่ือ  “ บัญชีเงินทุนวิจัย ” และใหมีการจัดทะเบียนควบคุมการรับ-

จายเงินฝากโดยแยกเปนแตละโครงการ 
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หามมิใหนําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง 
4.   ในกรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนฝากธนาคาร  ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจพิจารณา

ดําเนินการไดภายในวงเงินไมเกินโครงการละ  500,000  บาท  โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นใหเปดในนามของ
สวนราชการ 

              ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนเงินรายไดแผนดินภายใน           
7  วัน  ทําการ  นับจากวันที่ธนาคารไดคํานวณจายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี 

5.  การใชจายเงินทุนวิจัย  ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อการดําเนินงานวิจัยภายใตวัตถุประสงค
ของโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนเทานั้น  และใหใชจายไดเฉพาะรายการที่พึงจายไดจากเงินงบประมาณ  
ยกเวนการจายเงินทุนวิจัยในกรณีตอไปนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูใหทุนกําหนด 

5.1   การจายคาตอบแทนแกนักวิจัย  เฉพาะในกรณีการดําเนินโครงการวิจัยนั้นเปนการ 

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ   
5.2  การจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการวิจัย 

5.3  การเดินทางไปปฏิบัติงาน 

5.4  คาวัสดุ  และครุภัณฑ 
6.  ในกรณีที่มีเงินรายไดเกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ  (เชน  การขาย

ผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย ) เงินรายไดนั้นถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์  ตามมาตรา  24  วรรค
หนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502  และที่แกไขเพิ่มเติมใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

7. วิธีการจัดซื้อจัดจาง  ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ 

8. การบัญชี  ใหปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีกรมบัญชีกลางกําหนด 

9. วิธีปฏิบัติอ่ืนใด  ที่มิไดกําหนดไวตามหลักเกณฑนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

10. เมื่อส้ินสุดโครงการ  หากไมมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยที่เหลือสงคืนแกผูใหทุน  ใหสวน 

ราชการนําเงินที่เหลือดังกลาวสงคลัง  เปนรายไดแผนดิน ภายใน  90  วัน  และใหสวนราชการจัดทํารายงานผล
การใชจายเงินทุนวิจัยของโครงการดังกลาวสงใหกรมบัญชีกลาง  สํานักงบประมาณ  และสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน  ภายใน  120  วัน 

11. ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การเงิน  และการบัญชีของโครงการวิจัย                
และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการวิจัยแตละโครงการ   

12. สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้  ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
13. ในกรณีที่สวนราชการไดรับเงินทุนวิจัยกอนที่หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ                

และไดดําเนินการเกี่ยวกับการรับจาย  และการเก็บรักษาเงินทุนวิจัย  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ผูใหทุน
กําหนดใหถือวาการปฏิบัตินั้นเปนการปฏิบัติที่ถูกตอง  แตเมื่อหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใชบังคับได
แลว  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้   
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบและขอใหกองคลังพิจารณาตรวจสอบระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของภาครัฐ    






