
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที ่10/2553 
วันศุกรที่   8  ตุลาคม   2553     เวลา 09.30   น. 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

 
         ผูมาประชุม 
 

1. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข ประธาน 
2. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ กรรมการ 

4. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา อ.นรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

5. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

และสารสนเทศ 

อ.สุรชัย   จูมพระบุตร กรรมการ 

6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ อ.จุฑามาศ หงษทอง กรรมการ 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ อ.สิรินทรทิพย บุญม ี กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กรรมการ 

9. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร ผศ.วส ุ อมฤตสุทธิ ์ กรรมการ 
10. รักษาราชการแทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร ผศ.ชุตนิันท ประสิทธิภูริปรีชา กรรมการ 
11. รักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 

12. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
13. (แทน)คณบดคีณะศิลปศาสตร ผศ.บุณยสฤษฎ อเนกสุข กรรมการ 
14. (แทน)คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.อดุลย   จรรยาเลิศอดลุย กรรมการ 

15. คณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ รศ.ธาดา สุทธิธรรม กรรมการ 
16. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
17. (แทน)คณบดคีณะรัฐศาสตร อ.ศรัณย สุดใจ กรรมการ 
18. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการ ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส กรรมการ 

19. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย อ.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
20. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร               

และชุมชนสัมพันธ 

ผศ.มนญู ศรีวิรัตน กรรมการและ 
เลขานุการ 

21. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลนิ ี ธนสันต ิ ผูชวยเลขานุการ 

22. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
 

1. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม ติดราชการ 
 ผูเขารวมประชุม 

 

   

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

3. ผศ.สมภพ           สนองราษฎร   ผูอํานวยการสถาบันภูมภิาคลุมน้ําโขงศึกษา    

4. อ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ  คณะวศิวกรรมศาสตร 

5. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน ผูอํานวยการกองแผนงาน 

6. นางสาวรุงตะวนั คุณสมบตั ิ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 
 
 

         เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
 1.1  แนะนําคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
   ประธานที่ประชุม  ไดแจงที่ประชุมเพื่อรับทราบการแตงตั้งคณะผูบริหารชุดใหม              

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังที่  9/2553  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553  แตงตั้งรองศาสตราจารยนงนิตย              

ธีระวัฒนสุข  ใหดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  

2553  เปนตนไป  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              

พรอมนี้  ไดแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ  เพ่ือใหการบริหารจัดการ

เปนไปดวยความเรียบรอย  ดังนี้   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

1. รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ            ผศ.อุทิศ  อินทรประสิทธิ์ 
2. รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายแผนและพฒันา  ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ 

3. รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายพัฒนา 
    นักศึกษา        

นายนรินทร บุญพราหมณ 

4. รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายประกันคุณภาพ  
    และสารสนเทศ 

นายสุรชัย  จมูพระบุตร 

5. รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายบรหิารและ 
    ชุมชนสัมพันธ      

ผศ.มนญู  ศรีวิรัตน 

6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย                                    ผศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นางจุฑามาศ  หงษทอง 

8. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ                         นางสิรินทรทิพย  บุญม ี
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2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันอังคาร ที่  7  กันยายน  2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันอังคารที่  7  กันยายน  2553  โดยการแจงเวียนรับรองมติ

ที่ประชุม  ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.2.1/ ว 728 ลงวันที่  21 กันยายน  2553   
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกีารแกไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผศ.ระพีพันธ  ปตาคะโส  รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2553  เมื่อวันอังคารที่  7  

กันยายน  2553  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  พิจารณาปรับแกไข  ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ  โดยมอบอาจารยขรรคเพชร  ชายทวีป คณะนิติศาสตร และอาจารย

วันชัย  ทิพยชัย คณะรัฐศาสตร  เพ่ือพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของหนวยงานใน

กํากับที่สามารถจัดหารายได  โดยมีระเบียบดานการเงินและการบริหารงานบุคคลใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั  

และขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  นั้น 
  ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานของสวัสดิการกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมการผลิต

ตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวยศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

                               โดยคณะกรรมการบริหารฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแกไข (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  ศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารา  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ดังน้ี 
                                หนาที่  3     หมวดที่  ๒    การบริหารหนวยงาน   
                                                     ขอ  ๘  ควรพิจารณาปรับองคประกอบของคณะกรรมการ

อํานวยการ  เน่ืองจากมีองคประกอบมากเกินไป  ควรปรับใหเหมาะสม  
                                                                         ขอ  ๙  ควรแยกระเบียบการบริหารบุคคล พัสดุ  การเงิน  

เพื่อกําหนดเปนระเบียบของศูนยหนังสือโดยเฉพาะ  และควรเพิ่มขอความ “ใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”  เพื่อใหเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย   
                                                     (๗)  การใหความเห็นชอบรายงานประจําป  และรายงาน

การเงินของศูนยหนังสือ  ควรระบุโดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา   
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            หนาที่  9     หมวดที่  ๔   การงบประมาณและการเงิน 
                                               ขอ  ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี  ในกรณีที่มี

ปญหาปฏิบัติการตามขอบังคับน้ี  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  ควรนําไปไวในหนาสุดทาย

ของขอบังคับฯ                        
                            หมวดที่  ๕  รายได  รายจายและการเงิน 
                                                             ขอ   ๒๒  กองทุน   ควรเพิ่ ม เติมรายละ เอี ยดของกองทุน             

เชน ที่มา,การบริหารจัดการและอํานาจหนาที่อนุมัติหรือบริหารเงินกองทุน    
                            หมวดที่  ๔   และ  หมวด  ๕  ควรพิจารณาปรับขอความและจัดเรียงลําดับความ

เช่ือมโยงเพื่อใหสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น   

                                

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขตามขอเสนอแนะและขอใหพิจารณาปรับรูปแบบ

ขอบังคับใหเปนไปในลักษณะเดียวกันของหนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได  ทั้งน้ีขอใหนําเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
 
 

3.2 การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี 

ผู อํานวยการกองกลาง   นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันอังคารที่  7 กันยายน 2553  โดยที่

ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้ 
                            1. การบริหารเชิงบูรณาการรวมกับคณะเกษตรศาสตรของอาคารปฏิบัติการดาน

อุตสาหกรรมการอาหาร  
                                   2.  การยืมเงินหมุนเวียนเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเท่ียวฯ   สวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนั้น   ขอใหนําเสนอตอคณะกรรมกรรมการบริหารเพื่อ

พิจารณาในคราวตอไป 
                           3. สําหรับรางขอบังคับฯ  เนื่องจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ              

เปนหนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได  จึงเห็นควรมอบคณะนิติศาสตร เพ่ือพิจารณาจัดทํารางขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของเปนหนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได  โดยมีระเบียบดานการเงินและ

การบริหารบุคคลใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอนําเสนอประเด็นเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา    

       1. การขออนุมัติยืมเงินรายไดในการดําเนินงานของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 ในวันเสารที่ 30  

มกราคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินคาปรับจากการกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัย

ดานบริหารธุรกิจฯ เพ่ือตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2553เพ่ิมเติมและมีการปรับ
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วงเงินงบประมาณการในการบริหารและจัดการเพิ่มเติม  จากงบประมาณคาปรับ จํานวน  8,198,252  บาท   
(แปดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบสองบาทถวน)    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ลําดับ รายการ  งบประมาณ (บาท)  หมายเหตุ 

    1 

 
งบประมาณสมทบคาปรับปรุงระบบประกอบอาคาร

ปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

                400,000  ตรวจรับงานงวดสุดทายแลวเมื่อ

วันที่  17 พฤษภาคม 2553 (ยังไม
จายผูรับจาง คือ บริษัท บิลดิ้งเอ็น

เวล ลอปเมนท จํากัด) 

2 คาควบคุมงานกอสรางปรับปรุงระบบประกอบ

อาคารปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. (ร) 

03/2553 ลว. 14 ธ.ค. 2553) 

                290,000  ตรวจรับงานงวดสุดทายแลวเมื่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (โดยได
ยืมเงินทดรองจายจากมหาวิทยาลัย

ใหแก หจก. โอบีวัน ดีไซน  

เซ็นเตอร)  
3 คาควบคุมงานกอสรางปรับปรุงระบบประกอบ

อาคารปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (เพ่ิมเติมในระยะเวลาที่ขอ
ขยาย ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. (ร) 03/2553 ลว. 
14 ธ.ค. 2553) 

                  15,000  เนื่องจากมีการขยายเวลากอสราง

ใหกับผูรับจางมีผลทําใหตองจายคา

ควบคุมงานเพิ่มเติมในระยะเวลาที่

ขอขยาย จํานวน 7 วันๆ ละ 2,417 
บาท รวมเปนเงิน 16,919 บาท ลด

เหลือ 15,000 บาท โดยจายใหแก 
หจก. โอบีวัน ดีไซน เซ็นเตอร 

4 คาจางที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการกอสรางอาคาร

ปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

210,000  โดยจายใหแก บ.จีโอเดสิค ดีไซน 

จํากัด 

5 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ

คณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคาร

ปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

130,000   มอบกองกลาง  ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการบริหาร

จัดก า รอ าค า รปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ

สงเสริมการวิจัยฯ   

6 ชุดเครื่องเสียงประจําหองประชุมสัมมนา 1 ชุด 450,000 มอบ  ง าน ไฟฟ าและ โทรศัพท 
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการ

ดําเนินงาน 

7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารประจํา

อาคาร 
400,000 มอบสํ า นั ก คอมพิ ว เ ต อ ร แ ล ะ

เครือขาย รับผิดชอบการดําเนินงาน 

ท้ังนี้ ตองรวมระบบโทรทัศนวงจร

ปด  สําหรับศูนยหนังสือดวย 
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ลําดับ รายการ  งบประมาณ (บาท)  หมายเหตุ 

8 ชุดครุภัณฑและอุปกรณประจําอาคาร              2,300,000   มอบกองกลาง  รับผิดชอบการ

ดําเนินงาน 

9 ชุดเกาอ้ีเรียนบรรยาย ประจําอาคารเรียนรวม 5 1,204,000   ประกอบดวย เกาอ้ีเรียนบรรยาย 

ชนิด 4 ท่ีนั่ง จํานวน 98 ชุดๆ ละ 
6,000 บาท และเกาอ้ีเรียนบรรยาย 

ชนิด 3 ท่ีนั่ง จํานวน 112 ชุดๆ  

ละ 5,500 บาท 
 

10 คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร            650,000   มอบโครงการจัดตั้ งกองบริหาร
ก า ย ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
รับผิดชอบการดําเนินงาน 
 

11 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการอาคาร

ปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

       1,220,362   ปรั บ เ ป นค า ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ
อุปกรณในหองครัว 

12 ชุดครุภัณฑประจําศูนยหนังสือ     900,000   มอบสํานักวิทยบริการ รับผิดชอบ
การดําเนินงาน 
 

13 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณขอแขวนแบบ 3 ขอ 

(Hafele) 
       28,890     

  รวมทั้งส้ิน 8,198,252    
 

  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจากคาปรับดังกลาว  มิไดครอบคลุมงบประมาณสําหรับการ

บริหาร  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียวฯ สามารถ

ดําเนินการใหบริการและรองรับการดําเนินการเรียนการสอนของคณะตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ              

จึงขออนุมัติยืมเงินรายไดเพื่อเปนงบดําเนินการของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ   

จํานวน   5,683,954  บาท  (หาลานหกแสนแปดหมื่นสามพันเการอยหาสิบสี่บาทถวน)  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
งบประมาณที่ขอ

อนุมัติ  (บาท) 
หมายเหตุ 

1        งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ                                             
(แผนปงบประมาณ  2553   1  ก.ค.  53  -  30  ก.ย.  53)   

1.1    เงินเดือนพนักงาน   
        -  ประจําเดือน   ก.ค. ( 29  คน)   จํานวน  209,677  บาท     
        -  ประจําเดือน   ส.ค.   (31  คน)  จํานวน  264,677  บาท     
        -  ประจําเดือน  ก.ย.   (30  คน)   จํานวน  269,500  บาท      
  

743,854   
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ลําดับ รายการ 
งบประมาณที่ขอ

อนุมัติ  (บาท) 
หมายเหตุ 

 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ                                             
(แผนปงบประมาณ  2554   1 ต.ค.  53  -  30  ก.ย.  54)   
1.2      เงินเดือนพนักงาน   (31  คน ) เดือนละ 278,500 บาท     
            X  12  เดือน   

3,342,000    

2. สวัสดิการสําหรับพนักงาน 
2.1  คาเชาหองพัก  เดือนละ 1,800  X  5  หอง    X 12  เดือน   

108,000   

 2.2  ประกันสังคม  เดือนละ 11,675  บาท  X 12  เดือน   140,100   
3. งบประมาณเงินหมุนเวียน  เดือนละ  100,000  บาท   X 12  เดือน   1,200,000  
4. คาจัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร  ตลอดทั้งป   150,000   
 รวม 5,683,954   

 
 

2. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว  พ.ศ.  2553  เพื่อขออนุมัติในหลักการหากเห็นชอบกรอบแนวคิด 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. การขออนุมัติยืมเงินรายไดในการดําเนินงานของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว  พ.ศ.  2553  เพ่ือขออนุมัติหลักการหากเห็นชอบกรอบแนวคิด หรือที่ประชุมพิจารณาแกไข  ฝายที่

เก่ียวของจะนําสงใหกองกฎหมายตรวจสอบความถูกตองในขอกฎหมาย  รูปแบบ  กอนนําเสนอตอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย  
 
 

                                โดยคณะกรรมการบริหารฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมการปรับแกไข (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว   ดังน้ี   
                                หนาที่   2     หมวดที่  ๒    การดําเนินงาน 
                                     ขอ  ๘  พิจารณาปรับแกไขการเขียนองคประกอบคณะกรรมการอํานวยการ  

และพิจารณาแยกคณะกรรมการอํานวยการและที่ปรึกษา  โดยใหเร่ิมลําดับที่  1  จากประธานกรรมการ 
                                                              ขอ ๘.๕ การปรับแกไขรายละเอียดโดยระบุเปนคณบดีคณะอื่นหรือ

บุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ   
                                      ขอ  ๘.๗    ควรระบุจํานวนผูแทนหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 

                                                        ขอ  ๘.๙   เน่ืองจากผูจัดการอยูในชุดคณะกรรมการบริหาร

อยูแลว  จึงขอใหตัด ขอ  ๘.๙  ออก   
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                                หนาที่  3        
                                            ขอ  ๙.๙ แกไขเปน  ใหความเห็นชอบ  คาตอบแทนผูจัดการ  อัตรา

เงินเดือน  คาตอบแทน  รวมทั้งสวัสดิการ  ตางๆ  ของพนักงานสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  
                                          ขอ  ๑๐    คณะกรรมการบริหาร   
                                             ขอ  ๑๐.๒   และ ๑๐.๓  ควรระบุจํานวนอาจารยประจําคณะ   
                                 ขอ  ๑๒    ควรระบุรายละเอียดและคุณสมบัติ  ใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย  
 
 

มติที่ประชุม  :ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะและขอใหพิจารณาปรับ

รูปแบบขอบังคับใหเปนไปในลักษณะเดียวกันของหนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได   ทั้งน้ีขอให

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 

   
 
  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
4.1  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาประจําแผนการรับนักศึกษา  2552 -2555 ของ 
       วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาประจําแผนการรับนักศึกษา  ปการศึกษา  

2555 – 2559   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
-  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร  และปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตรและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวภาพ

ทางการแพทย  ตามลําดับ  โดยเริ่มรับนักศึกษาปการศึกษา  2555  จํานวน  5  คน  (รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2552  และพิธีเปดอาคารปฏิบัติการ 
      เพื่อสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ตามที่สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือแจง

เร่ือง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค              

มาพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไปทรงเปดปายอาคาร

ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจ  ระหวางวันที่  21  -  24  ธันวาคม  2553 
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คณะกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ไดประชุมหารือเตรียมดําเนินงานให

เปนไปดวยความเรียบรอย  และเปนการถวายพระเกียรติ  จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  1.  (ราง)กําหนดการรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เนื่องจาก  คาดวาจะเสด็จฯ  ในวัน

อังคารที่ 21  ธันวาคม  2553  ตามกําหนดฝกซอมและเคยปฏิบัติมาทุกป จะใหบัณฑิตรายงานตัว 2 วันกอน

วันรับแตเนื่องจากในวันปนี้  วันรับเปนวันอังคาร  จึงมีขอเสนอเพื่อหารือแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

   1)  กําหนดวันฝกซอมและรายงานตัวเปน  วันเสารที่ 18  อาทิตยที่  19  วันจันทรที่  

20  หยุดใหบัณฑิตไดพัก  ทําความสะอาดเสื้อผา มหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดเตรียมสถานที่ไดเต็มที ่ และรับ

จริงวันอังคารที่  21  ขอสังเกตที่อาจเกิดปญหาแกบัณฑิตได  เชน  กรณีที่บัณฑิตเพิ่งอาจไดงานทํา  อาจลางาน

ไมไดจากหรือตองทํางานในวันเสาร  แตทั้งนี้  ทุกปมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจงไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อขอ

อนุญาต  หรือ 
   2)  กําหนดวันฝกซอมและรายงานตัวเปนวันอาทิตยที่  19  จันทรที่  20  อังคารที่  

21  เขารับจริง กรณีนี้ บัณฑิตจะใชเวลาติดตอกัน  3  วัน  ทุกปที่ผานมาจะดําเนินการในแนวทางนี้  ขอเสียคอื              

วันถายภาพหมู  วันซอมใหญ  อยูติดกับวันรับจริง  บัณฑิตไมไดพัก  เส้ือผา  ชุดครุยไมไดทําความสะอาด              

โดยมหาวิทยาลัยอื่นๆ  กําหนดวันซอมกอนวันรับประมาณ  1  สัปดาห 
  2.  (ราง)กําหนดการพิธีเปดอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจฯ  

เนื่องจากในการเสด็จไปเปดปาย  มีกิจกรรมไดแก รับรางวัลรัตโนบล  รับเข็มที่ระลึก   ปลูกตนกันเกรา              

เสวยพระกระยาหาร  เย่ียมชมศูนยหนังสือ  ชมนิทรรศการและฉายพระรูป   
  3.  กําหนดจุดรับชมการถายทอด   
  4. (ราง) กําหนดการและกิจรรมการแถลงขาว   
  5.  พิธีมอบปริญญาบัตรแดพลโทดวงใจ  พิจิด   
  6.  การจัดนิทรรศการผลงานป  20  ป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “1  คณะ 1  ผลงาน 

สรางสรรคมหาวิทยาลัย ”   
  7.   การมอบหมายผูรับผิดชอบและงบประมาณการเตรียมงาน   
  นอกจากนี้  ผูอํานวยการกองกลาง  ไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพ่ิมเติมในประเด็นการ

เสด็จฯ  ทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  เสด็จมาในการพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรและพิธีเปดอาคาร  ในระหวางวันที่  21 -  24  ธันวาคม  2553  ซึ่งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  รวมกับพสกนิกรภายในจังหวัดอุบลราชธานี  รวมทูลเกลาฯ  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล            

รายละ  30,000  บาท  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย  ใครขอความรวมมือจากคณะ/สํานัก  รวมทูลเกลาฯ  จํานวน

หนวยงานละ  3 – 5   ราย  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

                                     โดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการ

กําหนดวันฝกซอมและรายงานตัวของบัณฑิตเปนวันที่  18 -  19  ธันวาคม  2553 โดยหยุดในวันจันทร

ที่  20  ธันวาคม  2553  เพื่อหยุดใหบัณฑิตไดพักและเตรียมตัวสําหรับการเขารับพระราชทานปริญญา

บัตรในวันที่  21  ธันวาคม  2553     
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         สําหรับการพิจารณา  การขอเชิญเขารวมทูลเกลาฯ  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล              

ใหคณะกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ขอแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของจากสํานักพระราชวัง              

ในรายละเอียดแนวปฏิบัติ อ่ืน ๆ   ใหฝายเลขานุการเตรียมงานพระราชทานปริญาบัตร  นําเสนอในการ

ประชุมในกลุมของคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ     
 
 

4.3 การซอมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร 
ผศ.บุณยสฤษฎ   อเนกสุข  รองคณบดีฝายบริหาร  คณะศิลปศาสตร  นําเสนอท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณา ดวยอาคารคณะศิลปศาสตร  (อาคารปฏิบัติการทางภาษา)  เปดใชงานมาตั้งแตป  พ.ศ.  2543  

ระยะเวลาการใชงานรวม  10  ป  ทําใหตองมีการซอมแซมอาคารซึ่งเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาดังรายการ

ตอไปนี้ 
1.  งานดานระบบไฟฟา   

-  เกิดปญหาสายไฟชํารุดตามอายุการใชงานและการตอสายไฟผิดวิธี  ทําใหเกิด

ไฟฟาลัดวงจร 
 -  ไฟแสงสวางริมถนนจํานวน  7  ตน  บริเวณหนาอาคารคณะศิลปศาสตรชํารุด   

ไดดําเนินการแจงซอมแซมไฟยังงานไฟฟาและโทรศัพทของมหาวิทยาลัย  งานไฟฟาตรวจสอบแลวแจงคณะวา 

“ ใหซื้อวัสดุจากคณะเพื่อมาแกไขตอไป  ” 
2.  งานดานระบบประปา  

-   เกิดปญหาการรั่วซึม  และทอประปาเสื่อมสภาพ  
การซอมแซมระบบไฟฟาและน้ําประปา  คณะจะตองแจงใหงานอาคารมหาวิทยาลัยทราบและ

ประเมินความเสียหายเพื่อจะไดดําเนินการซอมแซม  ซึ่งงานอาคารมหาวิทยาลัยไดมาสํารวจความเสียหายเมื่อ

เดือนมิถุนายนแลว  แตยังไมไดรับการตอบกลับจากงานอาคารวาควรจะดําเนินการเชนไรตอไป 

3.  งานดานระบบลิฟท   
-  ลวดสลิงหมดอายุการใชงาน  (งบประมาณการเปลี่ยน  80,000  บาท) 

4.  งานดานอาคาร   
-  เกิดปญหาหลังคาร่ัวซึมหลายจุด ทําใหหองเรียน  หองพักอาจารยและโรงละครเกิด

ความเสียหาย 
 -  ผนังตึกราว  เมื่อฝนตกทําใหเกิดน้ําซึมเขาผนัง  ณ  ปจจุบันรอยราวของตึกมี

ขนาดยาวขึ้น  และตําแหนงที่เกิดรอยราวมีจํานวนมากขึ้น   
จากการดําเนินการซอมแซมอาคารที่มีผลตอโครงสรางอาคารในงบประมาณไมเกิน  10  ลาน

บาท  ตองแจงงานอาคารมหาวิทยาลัยเปนผูมาสํารวจตรวจสอบ  ออกแบบและประเมินราคา  เปนไปตาม

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งอาจไมสอดคลองกับความตองการและความเรงดวน

ของสภาพปญหาในหนวยงาน 
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ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

  การดําเนินงานเพื่อซอมแซมอาคารในสวนที่เก่ียวของกับความปลอดภัยของบุคลากรและ

ทรัพยสินของหนวยงาน  หากสงเร่ืองไปแลวไมไดรับการแจงกลับวาไดดําเนินการในขั้นตอนใด  หรือสามารถ

ดําเนินการไดหรือไม  เพราะเหตุใด  ควรแจงกลับหนวยงานตนเรื่องภายในกําหนดเวลาเทาใด  เพ่ือคณะ/

หนวยงานที่เก่ียวของจะไดทราบความคืบหนาและสามารถดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป   

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมอบรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชน
สัมพันธ  พิจารณารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร  เพื่อดําเนินการจัดระบบและแนวทาง

สําหรับการปฏิบัติงานของ   โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม   ทั้งน้ีขอใหนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
 
 
 

 4.4  ขอลดสัดสวนการจัดสรรเงินคาลงทะเบียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
        สาขาการปกครองทองถิ่น  ใหมหาวิทยาลัย  จากรอยละ  30  ของเงินลงทะเบียน  มา  
        เปนรอยละ  10  หรือ  รอยละ  15  ของเงินลงทะเบียน 
 

                       -  คณะรัฐศาสตรแจงถอนเร่ือง     -   

 
 

 

4.5 แผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา   
      2553   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพฯ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพใหมีความสอดคลองกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปภายใตเง่ือนไขตางๆ ประกอบดวย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป กฎกระทรวงวาดวย

ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) โดยจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 

2553)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และ

คณะทํางานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพัฒนาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553 เพ่ือใหสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยสภา

มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน  

2553 
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แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 มุงพัฒนาคุณภาพใหสอด

รับกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม และมุง

พัฒนาคุณภาพเพื่อกาวสูการเปนสถาบันที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับ

สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ซึ่งจะบรรจุไวเปนแผนระยะยาวของ

มหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการดําเนินงานปการศึกษา 2553 ที่มีการปรับเปลี่ยนจากปที่ผานมา มีดังนี้ 

1. การกําหนดกลุมสถาบัน ปรับเปลี่ยนจุดเนน เปน สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี (กลุม ข) 
2. ตัวบงช้ี จํานวนลดลง ตามที่ สกอ. กําหนด และเพ่ิมตัวบงช้ี สมศ. รอบสาม  
3. กําหนดตัวบงช้ีพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา และหนวยงานเทียบเทา 

  4. เกณฑการประเมินจาก ระดับ ปรับเปน ขอ 
5.คาคะแนน จาก 1-3 คะแนน ปรับเปน 1-5 คะแนน 
 

กิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินงาน 

1. คณะ สํานักและภาควิชา กําหนดตัวบงช้ีอัตลักษณ เกณฑการประเมิน และคาเปาหมาย 
2. งานประกันคุณภาพฯ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ และคูมือการดําเนินงานตามตัวบงช้ีฯ  
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา    

- แผนการพัฒนากระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

 
 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับ             

การดําเนินการจัดทําคูมือ และแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

ปการศึกษา 2553  ดังน้ี 
1. จัดทํารูปแบบโครงสรางระบบประกันคุณภาพ โดยเนนใหคณะ/สํานัก เขาใจใน

องคประกอบและหนาที่ของการดําเนินงานในแตละระดับ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย 

และคณะ/ สํานัก 
2. จัดทําคูมือที่เปนแนวปฏิบัติสําหรับการประกันคุณภาพภายใน และระดับการตรวจ

ประเมิน 
3. การประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาใหพิจารณาจากหลักสูตรในความ

รับผิดชอบ 
 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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4.6 ตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอก  (สมศ)  รอบสาม   
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพฯ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

สืบเนื่องจากผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดนําเสนอ (ราง)              

ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จํานวน 18 ตัวบงช้ี โดยแยกเปน 
          ประเภทตัวบงช้ี ดาน จํานวนตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน คุณภาพบัณฑิต 4 ตัวบงช้ี 
 งานวิจัยและงานสรางสรรค  3 ตัวบงช้ี 

 บริการวิชาการแกสังคม          2 ตัวบงช้ี 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  2 ตัวบงช้ี 

 บริหารและพัฒนาสถาบัน  3 ตัวบงช้ี 

 การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  1 ตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบนั 

เลือก 2 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 17 การพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนของสถาบัน 

กําหนด 1 ตัวบงช้ี และ          

ผาน ค.กก. สภามหาวิทยาลยั 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ตัวบงช้ีที่ 18 บทบาทของสถาบันอดุมศึกษา

ในการชี้นาํและ/หรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ 

เลือก 2 เร่ือง 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 

2553 เห็นชอบเลือกกลุมสถาบันเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กลุม (ข) สถาบันที่เนนระดับ

ปริญญาตรี   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเลือกตัวบงช้ีที่วัดประเมินคุณภาพตามเกณฑ สมศ. 

รอบสามตามจุดเนนของกลุมสถาบัน  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่ 17 การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน         

ดานตางๆ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. เลือกตัวบงช้ียอยการดําเนินที่สะทอนอัตลักษณ และตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม อยางนอย 2 ตัว

บงช้ียอย ไดแก  
                          -  ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 
                          -  ตัวบงช้ีที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ดานตางๆ 

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตัวบงช้ีที่ 17 การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน ของสถาบัน  
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มติที่ประชุม  :  ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัวบงช้ียอยในการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมิน

คุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม ดังน้ี 
1.ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน  

คือ 
(1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทองถิ่น 
(2) การสืบสานโครงการพระราชดําริ  

2.ตัวบงช้ีที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ดานตาง ๆ  คือ   
           (1)   การสงเสริม และสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริ 

           (2)  สิ่งแวดลอม พลังงาน   
                (3)  สุขภาพ 

                    3.  ตัวบงช้ีที่ 17 การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน – เสนอมอบหมายใหงาน

ประกันคุณภาพฯ ดําเนินการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

4. ตัวบงช้ีสะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย – ใหดําเนินการประเมินคุณภาพตามตัว

บงช้ีกําหนดไวเมื่อปการศึกษา  2552   จํานวน  3  บงช้ี โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนระดับเกณฑการ

ประเมินจาก   3 ระดับ เปน 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินของ สกอ. และ สมศ. โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
- ตัวบงช้ีที่ 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสนับสนุนและสงเสริม

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา (ตามกระบวนการประกัน

คุณภาพ PDCA)  
เกณฑการประเมิน; 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 - 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ ครบ 6 ขอ 

 
 

- ตัวบงช้ีที่ 1.3.2 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค/บริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการ/พัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอจํานวนโครงการวิจัยและงาน

สรางสรรค/บริการวิชาการทั้งหมด 
เกณฑการประเมิน; 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน  

- ตัวบงช้ีที่ 1.3.3 รอยละโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมในเขตอีสานใตตอจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
เกณฑการประเมิน; 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 
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4.7   แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ

2554   
ผูอํานวยการกองแผนงาน  ปงบประมาณ  2554  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  เปนเงิน  1,051,306,400  บาท  จําแนกตามประเภทงบประมาณ ได

ดังนี้ 
- งบประมาณแผนดิน  633,767,200  บาท  คิดเปนรอยละ  60.28  ของงบประมาณ

รายจายทั้งหมด 

                          -  งบประมาณเงินรายได   417,539,200  บาท  คิดเปนรอยละ  39.72  ของงบประมาณ

รายจายทั้งหมด 
  งบประมาณรายจายดังกลาว  เพ่ิมขึ้น  จากงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ.  2553  เปนเงิน  160,464,200  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  18.69  ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบตาม

ประเภทงบประมาณ  ไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ 

พ.ศ.  2553 พ.ศ.  2554 
เพิ่ม – ลด รอยละ 

งบประมาณแผนดนิ 493,710,100 633,767,200 140,057,100 28.37 
งบประมาณเงนิรายได 364,893,300 417,539,200 52,645,900 14.43 

รวมทั้งสิ้น 858,603,400 1,051,306,400 192,703,000 22.44 
   
 

การเพิ่มขึ้นของงบประมาณตามที่กลาวขางตน  ในสวนของงบประมาณแผนดินนั้น  เปนผล

มาจากการไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในรายงานกอสรางผูกพันงบประมาณ 
  สําหรับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายได  เปนผลมาจากการประมาณการรายรับจาก

แผนการรักนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  โดยในสวนประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได  จําแนกตามประเภท

รายได  ดังนี้ 
 

ปงบประมาณ 
ประเภทรายรับ 

พ.ศ.  2553 พ.ศ.  2554 
เพิ่ม – ลด รอยละ 

คาธรรมเนียม

การศึกษา 
358,716,600 381,159,400 22,442,800 6.26 

เงินผลประโยชน 6,176,700 36,379,800 30,203,100 488.98 
รวมทั้งสิ้น 364,893,300 417,539,200 52,645,900 14.43 

 
 

  จากงบประมาณในภาครายรับดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดนํามาประมาณการรายจาย  ซึ่งจําแนก

ตามยุทธศาสตร  การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเภทงบประมาณ  ไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
เงินรายได รวมทั้งสิ้น รอยละ 

ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาอาจารยและ

บุคคลเพื่อเตรียมความพรอมตอการ

พัฒนามหาวิ ทย า ลั ย ในยุ คที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

3,144,800 16,038,100 19,182,900 1.79 

ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนานักศึกษาให

เ กิดทักษะมี เครื่องมือ   มีความรู ใน

ทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนําความรูไป

คิดแกปญหาในพื้นที่ไดจริง 
 

261,109,400 192,805,100 453,914,500 42.37 

ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริมการวิจัยและ

สรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรู

ใหมและผลงานสรางสรรค  ที่สามารถ

นําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน

ในทองถ่ินและประเทศใหอยูไดอยางมี

ความสุข 
 

16,514,700 3,325,000 19,839,700 1.85 

ยุทธศาสตรที่  4  เสริมสรางความเปน

เลิศทางดานฐานขอมูล  องคความรู  

และผูรูในอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและ

ส ร า ง คุ ณค า แ ล ะมู ล ค า เ พ่ิ ม ให กั บ

มหาวิทยาลัยผานการเรียนรูรวมกับ

ชุมชน 
 

18,705,560 1,702,800 20,408,360 1.90 

ยุทธศาสตรที่  5  สงเสริม  ทํานุบํารุง

และฟนฟู รูปแบบและความคิดทาง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและ

ช าติ   โ ดยก า รซึ มซั บ เ ข า สู วิ ถี ก า ร

ดํารงชีวิตเพื่อรองรับ  การเปลี่ยนแปลง

ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   

9,680,540 334,300 10,014,840 0.93 

ยุทธศาสตรที่  6  บริหารดวยหลักธรร

มาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากร

ใหมีคุณภาพและมีความสุข 
 

324,612,200 233,369,200 547,981,400 51.15 

รวมทั้งสิ้น 633,767,200 437,574,500 1,071,341,700 100.00 
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       จําแนกตามผลผลิต/โครงการ  และประเภทงบประมาณ  ไดดังนี ้
 
 

ผลผลิต 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณเงิน

รายได 
รวมทั้งสิ้น รอยละ 

1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

351,545,600 243,026,400 594,577,000 55.50 

2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตร

สุขภาพ 
 

78,399,500 23,588,200 101,987,700 9.52 

3.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 88,717,000 145,522,600 234,239,600 21.86 
4.  ผลงานการใหการบริการวิชาการ 18,307,800 537,600 18,845,400 1.76 
5.  ผลงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 9,925,500 334,300 10,259,800 0.96 
6.  ผลงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี 7,609,000 - 7,609,000 0.71 
7.  ผลงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู 8,905,700 8,500,000 17,405,700 1.62 
8.  โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 70,204,300 16,065,400 86,269,700 8.05 
9.  โครงการสนับสนนุการจดัการศึกษาโดย 
     ไมเสียคาใชจาย  15  ป   
 

152,800 - 152,800 0.01 

รวมทั้งสิ้น 633,767,200 437,574,500 1,071,341 100.00 
   
 

จากงบประมาณในภาครายรับดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดนํามาประมาณการรายจาย  ซึ่งจําแนก

ตามหมวดรายจาย  และประเภทงบประมาณ  ไดดังนี ้
 
 

หมวดรายจาย 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณ

เงินรายได 
รวมทั้งสิ้น รอยละ 

1.  เงินเดือนและคาจางประจํา 166,210,300 10,942,800 177,153,100 16.54 
2.  คาจางช่ัวคราว 7,742,900 91,964,400 99,707,300 9.31 
3.  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 54,247,600 137,635,600 191,883,200 17.91 
4.  คาสาธารณูปโภค 14,209,800 14,065,500 28,275,300 2.64 
5.  คาครุภัณฑ  ที่ดนิและสิง่กอสราง 206,964,600 46,158,900 253,123,500 23.63 
6.  เงินอุดหนนุ 184,392,000 136,807,300 321,199,300 29.98 
7.  รายจายอืน่ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 633,767,200 437,574 1,071,341,700 100.00 
   

 

จําแนกตามหนวยงาน และประเภทงบประมาณ  ไดดังนี้ 
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หนวยงาน 
เงินงบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณเงิน

รายได 
รวมทั้งสิ้น รอยละ 

1.  คณะวิทยาศาสตร 52,475,500 32,861,400 85,336,900 7.97 
2.  คณะเกษตรศาสตร 47,725,100 12,000,000 54,725,100 5.11 
3.  คณะวศิวกรรมศาสตร 39,099,400 39,570,400 78,669,800 7.34 
4.  คณะศิลปศาสตร 21,685,200 24,231,200 45,916,400 4.29 
5.  คณะเภสัชศาสตร 57,527,700 11,329,100 68,856,800 6.43 
6.  คณะบริหารศาสตร 7,850,900 49,693,000 57,543,900 5.37 
7.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 
     สาธารณสขุ 

76,529,700 16,065,400 92,595,100 8.64 

8.  คณะพยาบาลศาสตร 676,400 12,916,400 13,592,800 1.27 
9.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 5,265,000 6,803,300 12,068,300 1.13 
10.  คณะนติศิาสตร 2,176,100 23,779,200 25,955,300 2.42 
11.  คณะรัฐศาสตร 2,581,800 18,058,600 20,640,400 1.93 
12.  วิทยาเขตมุกดาหาร   - 2,429,000 2,429,000 0.23 
13.  สํานักวิทยบริการ 13,691,300 12,345,600 26,036,900 2.43 
14.  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 849,100 12,082,700 12,931,800 1.21 
15.  สํานักงานอธิการบด ี 310,634,000 131,170,400 441,804,400 41.24 
16.  สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธ ิ
       ประโยชน 

- 32,238,800 32,238,800 3.01 

รวมทั้งสิ้น 633,767,200 437,574,500 1,071,341,700 100.00 
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
4.8 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา   
      2552   
            รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              

ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา  2552  มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  1   คน  โดย

จําแนกตามคณะไดดังนี้ 
  1.  คณะศิลปศาสตร จํานวน 1  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 1  คน 
 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต              

ประจําปการศึกษา  2552   จํานวน  1   คน   ในวันศุกรที่  8  ตุลาคม  2553     
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4.9 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2552   
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงาน
ทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ประจําปการศึกษา  2552  มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  6   คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
  1.  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน 1  คน 
  2.  คณะศิลปศาสตร จํานวน 1  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา   จํานวน 1  คน  
  3.  คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ   จํานวน 1  คน    

  4.  คณะบริหารศาสตร จํานวน 2  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร    จํานวน 2  คน    

  5.  คณะรัฐศาสตร จํานวน 1  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  การปกครอง    จํานวน 1  คน    

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  6 คน   ในวันศุกรที่  8  ตุลาคม  2553     

 
 

4.10 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา  2552   
                       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดวยงาน
ทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ประจําปการศึกษา  2552  มีผูผานเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  2 คน  โดยจําแนกตามคณะได

ดังนี้ 
  1.  คณะบริหารศาสตร  จํานวน 2  คน  โดยจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้  
   -  สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร  จํานวน  2   คน 
หมายเหตุ :  ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาของนางสาววรรณา   ประยุกตวงศ 
  ตามที่ศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน  ไดเปนที่ปรึกษาหลักใหกับนางสาววรรณา ประยุกตวงศ  

ตั้งแตปการศึกษา  2550 จนสอบปองกันวิทยานิพนธผานเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2553  ซึ่งศาสตราจารย

อภิชัย  พันธเสน  ไดพนสถานภาพการเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแตป  พ.ศ. 2552 

และคณะ/หลักสูตร  ไมไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแทน  ซึ่งทําใหไมเปนไปตามขอบังคับฯ พ.ศ.  

2550  หมวดที่ 4  ขอ 13.2.3.1 เก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้ ตามหนังสือยืนยันของ

ศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน  ที่ยืนยันและรับรองวายังเปนที่ปรึกษาใหกับนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ    

ดวยนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ  เปนนักศึกษาผูรับทุนในโครงการปริญญากาญจนาภิเษก  โดยสัญญาทุนมี

ศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน  เปนอาจารยที่ปรึกษา  ดังนั้น  จึงอนุโลมใหศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน เปน

อาจารยที่ปรึกษาตอจนกวา นางสาววรรณา  ประยุกตวงศ   เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธตามคําส่ังเดิม 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  2  คน   ในวันศุกรที่  8  ตุลาคม  2553     
 
 

4.11 มติคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ  แนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทย           
        นาอยู 
          รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ืองที่  19  แนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู  

เมื่อวันอังคารที่  21  กันยายน   2553   
จากการตรวจสอบแลวพบวามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวประกอบดวยสวนที่เก่ียวของกับ              

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและยุทธศาสตรของการดําเนินงาน  เปนดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอทั้ง  3  ขอ  คือ 

1.1  ใหความเห็นชอบแนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู และให
กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางหลักรวมกัน  เพ่ือสรางประเทศไทยนาอยู 

1.2  ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทาง             

การสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศนาอยูตามความเหมาะสม 
1.3  ใหกระทรวง  ทบวง  กรม  และองคกรอิสระตางๆ  ที่เก่ียวของรับทราบและให

ความรวมมือ  สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามภารกิจดังกลาว 
2. ยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวประกอบดวย 

 2.1 พัฒนาวชิาการสายรับใชสังคม 
 2.2 หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
 2.3 จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพ่ือพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา 
 2.4 การสรางความเปนพลเมืองของนิสิตนักศึกษา 
 2.5 การสรางบรรยากาศเพือ่การปรับตัวของสถาบันอดุมศึกษา 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  การดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาวควรจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานัก

งบประมาณตามขอ  1.2   โดยมีสวนสําคัญที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตองดําเนินการตามยุทธศาสตร ขอ 

2.1 -2.5   

 1.  ยุทธศาสตรขอที่  2.1  เห็นควรพิจารณาใหทุกคณะไดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
 2.  ยุทธศาสตรขอที่  2.2   เห็นควรพิจารณามอบหมายใหวิทยาเขตมกุดาหาร 
 3.  ยุทธศาสตรขอที่  2.3 – 2.5     เห็นควรพิจารณามอบหมายหนายงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
 
 
 

      มติที่ประชมุ  : ที่ประชุมรับทราบ 
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4.12 โครงการรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา   ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  1019/2552  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  

เร่ือง จางลูกจางช่ัวคราว  โดยใชเงินโครงการรักษาความปลอดภัย  ประจําปงบประมาณ  2552  มีระยะเวลา

จาง  ตั้งแต 1 ตุลาคม  2552 -  30  กันยายน  2553  ไดส้ินสุดลง  ณ วันที่  30  กันยายน 2553 นี้  ซึ่ง

เปนการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  6/2553  วันที่  24 กันยายน 2553  

ระเบียบวาระที่  2.1.1.3  ซึ่งไดมีมติเห็นชอบใหคณะผูบริหารชุดใหม  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ

การจัดทําแผนงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป  พ.ศ. 2554  โดยในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  

ตุลาคม  2553  จนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณเงินรายจายนั้น  สภามหาวิทยาลัย

ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชจายงบประมาณในกรอบวงเงิน  1 ใน  3  ของงบประมาณรายจายงบประมาณ

ประจําป พ.ศ.  2553   
   เพ่ือใหการดูแลรักษาความปลอดภัยและคุมครองสวัสดิภาพของนักศึกษาและบุคลากร  และ

ทรัพยสินราชการในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในชวงระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไมได

อนุมัติแผนงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป  พ.ศ.  2554  สามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดผลดีตอทางราชการ  จึงใครขอเสนอรูปแบบการดําเนินการของโครงการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในรูปแบบเดิมที่ไดปฏิบัติในปงบประมาณที่ผานมาไปพลางกอน  กลาวคือ  จาง

เหมาบุคคลเปนรายเดือน  เพ่ือปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย และปฏิบัติหนาที่ธุรการ  โดยใหมีจํานวน

บุคคลที่จางและอัตราคาจาง  เชนเดียวกับในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนระยะเวลา  3  เดือน  ตั้งแต

วันที่  1  ตุลาคม  2553  ถึง  31  ธันวาคม  2553  ทั้งนี้จนกวาผูบริหารมหาวิทยาลัยจะไดพิจารณากําหนด

รูปแบบและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอไป 
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 

4.13 ความรวมมือดานพลังงานทดแทนกับบริษัทโตโยตาดีเยี่ยม  จํากัด 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา   ตามหนังสือบริษัทโตโยตาดีเย่ียม  จํากัด  ลงวันที่  4  ตุลาคม   2553   เร่ือง ขอเชิญรวมเปน          

ทวิภาคีโครงการกอสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาโซลาเซลล  โดยในเบื้องตนไดรับทราบขอมูลการเขารวมเปน

ทวิภาคี ไมตองรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณใดๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนในเรื่องการจัดการศึกษาการใชพลังงาน

ทดแทนของนักศึกษาและชุมชน 
ในประการดังกลาว  ไดดําเนินการประชุมรวมระหวางหนวยงาน (คณะวิทยาศาสตร,              

คณะวิศวกรรมศาสตร)  บริษัทโตโยตาดีเย่ียม จํากัด  ในวันที่  6  ตุลาคม  2553  โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
บริษัทพลังงานแสงอาทิตยดีเย่ียม จํากัด ไดกอสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) เนื้อที่ประมาณ  10 ไร กําลังผลิตขนาด 1  เมกะวัตต  ตั้งอยูหลัก กม.ที่ 26            
บานโนนสมบูรณ  ถนนชยางกูร ระหวาง ( อุบลราชธานี – อํานาจเจริญ) ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อ.มวงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี 

และประชาชนในพื้นที่เปนที่เรียบรอยแลว  เนื่องจากเปนโครงการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบดานมลภาวะ เพราะ
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ใชพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟา  เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน ที่สําคัญยัง

ชวยกระจายรายได  สามารถสรางงานสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน  ทั้งยังไดรับประโยชนจากการใช

กระแสไฟฟาที่ผลิตไดในทองถ่ิน 
  เพ่ือใหโครงการนี้เกิดคุณคาและคุณประโยชน เปนที่เขาใจยอมรับของสวนรวมอยาง

กวางขวาง  บริษัทโตโยตาดีเย่ียม จํากัด  จึงมีแนวคิดที่จะเชิญชวนหนวยงานราชการ โดยเฉพาะสถาบันทาง

การศึกษาระดับสูง  คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเขามามีสวนรวมในโครงการอันเปนประโยชน              

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมตองรับผิดชอบในสวนของงบประมาณลงทุนใดๆ ทั้งส้ิน  ทั้งนี้เพ่ือเปนศูนย

การศึกษาเรียนรูเร่ืองการใชพลังงานทดแทนและทําใหเกิดภาพลักษณอันดีระหวางหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน   
          สรุปรายละเอียดการดําเนินการรวมเปนทวิภาคีโครงการกอสรางโรงงานผลิต

กระแสไฟฟาโซลาเซลล  ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทโตโยตา  ดีเย่ียม  จํากัด   
            แนวทางการดําเนินงานในเบ้ืองตน     

1. มหาวิทยาลัยนําเสนอโครงการเพื่อใชพ้ืนที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย   

โดยระบุการรวมบูรณการในการเขาใชประโยชนในลักษณะใดบาง  เชน การขอขอมูลในเชิงวิจัย  การรวมศึกษา

ขอมูล  ศึกษาดูงาน  
                     2. การรวมใชโครงขาย ฐานขอมูล  สงสัญญาณมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือศึกษา

ขอมูลดานกระแสไฟฟา  พลังงาน  และขอมูลอ่ืนๆ   
                     3. รวมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยดานพลังงานทดแทน โดยนําเสนอขอใหจัดตั้งกองทุน

สนับสนุนการวิจัยดานพลังงานทดแทน 
 แนวทางสําหรับการดําเนินงานในอนาคต 

  การรวมทุนในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  ระหวางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และบริษัทโตโยตาดีเย่ียม จํากัด  โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนพื้นที่ในการกอสรางและบริษัท              

โตโยตา  สนับสนุนทุนการกอสราง ผลกําไรจําหนายหักแบงรายไดเขากองทุนสนับสนุนการวิจัยดานพลังงาน

ทดแทน  เพ่ือเปนทุนการวิจัยใหกับนักศึกษาและคณาจารย (การจัดทําขอตกลงรวมลงทุน MOU)  ตอไป 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ        

5.1 การรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  ปการศึกษา  2554   

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  ข้ันตอนการเปดรับนักศึกษา

ประจําปการศึกษา   2554  ทั้งนี้  ตองผานการรับรองจากสภาการพยาบาล  โดยคณะฯ ตองสงรายงานการ

ประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองจากสถาบัน  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2553   และดําเนินการรับ

นักศึกษาไดไมเกิน  64  คน  (ตามเกณฑสภาการพยาบาลคือ  อาจารย 1  คน  :  นักศึกษา 8  คน ) ทั้งนี้

สามารถเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา  2554  เมื่อไดรับการรับรองสถาบันในปที่  2  จากสภาการพยาบาล

และมีจํานวนอาจารยครบตามเกณฑที่กําหนด 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ   

6.1 การปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
      พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2535  หมวด  4  การสั่งจายเงิน 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา  สืบเนื่องจากระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2535  หมวดที่ 4  การสั่งจายเงิน  ขอ 21.2  กําหนดวา  “การกอหนี้ผูกพัน หรืออนุมัติ

จายเงินรายไดของคณะ   หรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินจัดสรรขอ  8  ใหคณบดีหรือหัวหนาสวน

ราชการนั้น  แลวแตกรณีเปนผูอนุมัติจายเงินตามวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติครั้งละไมเกิน  

25,000 บาท ” 
 

เนื่องจากการกําหนดวงเงินการกอหนี้ผูกพัน  หรืออนุมัติจายเงินรายไดของคณะ ในวงเงินครั้ง

ละ  ไมเกิน  25,000  บาท  นั้น  เปนการกําหนดวงเงินตั้งแตป  พ.ศ.  2534  ซึ่งปฏิบัติมาเปนระยะเวลากวา  

18  ป  ในสภาวการณปจจุบันภาวะดานการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปแลว  ดังนั้น  

เพ่ือใหหนวยงานระดับคณะ/สํานัก  สามารถดําเนินการตามภารกิจไดอยางเหมาะสมกับสภาวการณที่

เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  พ.ศ.  2534  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2535  ดังนี้ 
เดิม 
  ขอ 21.2  กําหนดวา  “การกอหนี้ผูกพัน หรืออนุมัติจายเงินรายไดของคณะ  หรือสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยไดรับเงินจัดสรรขอ 8  ใหคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการ นั้น  และแตกรณีเปน

ผูอนุมัติจายเงินตามวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติครั้งละ  ไมเกิน  25,000 บาท ” 
ขอปรับปรุงแกไขระเบียบใหมเปน 
  ขอ  21.2  กําหนดวา  “การกอหนี้ผูกพัน  หรืออนุมัติจายเงินรายไดของคณะ  หรือสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยไดรับเงินจัดสรรขอ  8  ใหคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการนั้น  แลวแตกรณีเปน

ผูอนุมัติจายเงินตามวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติครั้งละไมเกิน  500,000  บาท”    
ทั้งน้ีตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เปนตนไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2534  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2535  ขอ  21.2 เพ่ือจักไดนาํเสนอ

ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวันเสารที่  16  ตุลาคม 2553  
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

6.2 การประชาสัมพันธเชิงรุก 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา  สืบเนื่องจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  

2552  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุก  ดังนั้น  ในฐานะที่ได
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รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอแนวทางและวิธีการเพื่อทําใหเกิดการ

ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามประเด็นและแนวทาง  

ดังตอไปนี้ 
1.  การกําหนดใหมีระบบเสียงตามสายภายในสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือใหมีการสื่อสาร

เปนไปอยางทั่วถงึ   
2.  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผานสถานีวิทยุของ

มหาวิทยาลัย 
3.  เห็นควรใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธสวนกลางไดพบผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธระดับ

คณะ/สํานัก  ในการนําขอมูลเผยแพรผานสื่อตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  
4.  การจัดระบบแสดงขอมูลการประชุม การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร หรืออ่ืนๆ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส    
5.  การแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความ

รวดเร็วและตรวจสอบได 
ประเด็นการประชาสัมพันธภายนอกองคกร 
1.  การเสนอขอมูลขาวสารที่สําคัญของมหาวิทยาลัยผานสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุของ

กรมประชาสัมพันธ 
2.  การกําหนดใหมีการเขารวมประชุมกับผูบริหารหนวยงานตางๆ  ของจังหวัดเปนประจําทุก

เดือน  โดยนําเสนอเอกสารประชาสัมพันธตอที่ประชุมดังกลาว 
3.  การกําหนดใหมีปายโฆษณาขอมูลของมหาวิทยาลัย   จํานวน  3  จุด  ไดแก  สนามบิน  

สถานีรถไฟ  และหางสรรพสินคาขนาดใหญ  ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวอาจจะขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานเอกชนที่มีความสนใจ 
4.  การกําหนดใหมีการสงขอมูลที่เปนจุดเดนของการทํางาน  การปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงานใหกับสื่อส่ิงพิมพทั้งทองถ่ินและสวนกลาง 
 

ทั้งนี้ จากทั้งสองประเด็นขางตน  อาจจะพิจารณาใหดําเนินการรวมกับภาคเอกชน  โดยเปน 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  อันเปนไปตามแนวทางของการ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  (Private Public Partnership)  โดยประเด็นการประชาสัมพันธเชิงรุก              

ที่สามารถทําไดเลยโดยไมตองใชงบประมาณจํานวนมาก  คือประเด็นการประชาสัมพันธภายในองคกร(ขอ 2-

5) และประเด็นการประชาสัมพันธภายนอกองคกร  (ขอ 1,2 ) 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

6.3 โครงสรางคณะบริหารศาสตร 
  คณบดีคณะบริหารศาสตร  นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา อางถึง มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันอังคารที่ 10  สิงหาคม 2553  
ระเบียบวาระที่ 3.1 กําหนดใหคณะพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารสวน
งานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน
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ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2540 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เพ่ือใช

บริหารและดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  คณะบริหาร

ศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะ จึงมีมติใหมีการปรับโครงสรางการบริหารภายในคณะฯ  เพ่ือใหมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สืบเนื่องจากเดิม คณะบริหารศาสตรมีการบริหารจัดการแบงออกเปน 

11สาขาวิชา  จึงทําใหเกิดปญหาในการบริการจัดการในหลายๆ ดาน เชน  ขาดการกระจายอํานาจใน            

การบริหารงานและการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ      
          ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เพ่ือใหการบริการจัดการภายในคณะมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน โดยการกระจายอํานาจการ

บริหารงานสูหัวหนาสาขาวิชา และแกปญหาการสื่อสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จึงใครขอมติที่ประชุม

พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานภายในคณะฯ   
  ประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการปรับโครงสรางการ

บริหารของคณะบริหารศาสตร  เน่ืองจากปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมิไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารในภาพรวม   จึงขอใหคณะบริหารศาสตรใชรูปแบบการบริหารที่เสนอไปพลางกอน  จนกวาจะมี

การปรับปรุงโครงสรางการบริหารของหนวยงานตางๆ   ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจตอง

ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะหหารูปแบบโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย

ตอไป 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

6.4 การรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
      การวิจัย  ประจําป  2553  และ  2554   

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริม           

การวิจัยฯ   ไดเสนอวาระการประชุมการรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ประจําป  2553  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2553            

วันที่  2  กุมภาพันธ  2553  และครั้งที่ 4/2553  วันที่  7  เมษายน  2553  และเร่ืองการเสนอขอรับ

งบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหนวยงานภายนอกในลักษณะการรวมทุนวิจัย  เมื่อคราวประชุมคณะ

กรรมการบริหาร  ครั้งที่  8/2553  วันที่  10  สิงหาคม  2553   
โดยการรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ประจําป  2553  มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
1.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดประเมินขอเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงไป

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  2553  จํานวน  27  โครงการ  ซึ่งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ผานเกณฑ

การประเมินทั้งส้ิน  11  โครงการ  งบประมาณที่เสนอขอ  5,955,000  บาท  (หาลานเกาแสนหาหมื่นหาพัน

บาทถวน)   แตเนื่องจากป  2553   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนทุนวิจัยลดลงมาก  จึงขอใหมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุนทุนวิจัยใหกับโครงการผานการพิจารณา  11  

โครงการ  วงเงินรวมสนับสนุน  2,345,000  บาท  (สองลานสามแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) 
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2.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ   ครั้งที่  2/2553  มีมติใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริม

การวิจัยฯ  ทําหนังสือสอบถามถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในกรณี

ที่มหาวิทยาลัยไมสามารถรวมสนับสนุนทุนวิจัยได  วาจะถูกตัดสิทธิไมไดรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือไม 
3.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดตอบขอหารือโดยยังคงยืนยันการสนับสนุนในสวน

ของ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชนเดิม  แตในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้นไดปรับลด

งบประมาณที่ขอใหมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุนลงครึ่งหนึ่งจาก  2,345,000  บาท (สองลานสามแสนสี่หมื่นหา

พันบาทถวน) เปน  1,172,500  บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งที่  4/2553  เห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณ              

ที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แจงมาตามความ  ขอ 3. แตไมไดระบุแหลงงบประมาณและวิธีการ

สนับสนุน 
5.  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  ไดแจงผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณใน

สวนของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งที่  4/2553 ใหสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ทราบ ตอมา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดจัดทําสัญญารับทุนและแจงนักวิจัยทราบรวมถึง

โอนเงินสนับสนุนงวดที่  1 ใหแกนักวิจัยในเดือนมิถุนายน  2553 
6.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ขณะนั้น  ไดหารือถึงแนวทางการจัดสรร

งบประมาณเงินรายไดเพ่ือรวมสมทบทุนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน  1,172,500 บาท  

กับรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  ซึ่งทราบวามหาวิทยาลัยมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะสนับสนุน

ได  ตองเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินจากสวนอื่นของมหาวิทยาลัย

สมทบ 
7.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ไดหารือไปยังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย  ขอเล่ือนการสมทบในสวนที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการในงวดที่ 1 (มิถุนายน 2553) ออกไปกอน   

โดยใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนใหกับนักวิจัยในป  2553 ในสวนที่มหาวิทยาลัยตอง

สมทบใหดวย  สวนมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณใหกับนักวิจัยทั้งหมดทีเดียวในปงบประมาณ  2554  

(มิถุนายน  2554)  ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา ไมขัดของ  แตทั้งนี้  

ไมรวมถึงโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงาน  3  ป  1  โครงการที่ตองสมทบตามแผนเดิม 
8.  สรุปจํานวนเงินที่ตองรวมสมทบ  ทั้งส้ิน  9  โครงการ  จํานวนทั้งส้ิน  1,012,500  บาท  

(หนึ่งลานหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาท) เนื่องจากมี  1  โครงการที่หัวหนาโครงการยังคางงานจากทุนเดิม  

และ  1  โครงการ  ที่หัวหนาโครงการลาออกจากมหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญ  เร่ือง  การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหนวยงานภายนอก

ในลักษณะการรวมทุนวิจัย  ประจําป  2554  มีดังนี้ 
1.  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  เสนอแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน

เพ่ือการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  ในลักษณะการรวมทุนวิจัย  ซึ่งในปงบประมาณ  2554  มีแหลงทุนที่

ประกาศรับขอ เสนอโครงการลักษณะดั งกล าวแล ว   คือ   สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จั ย              

โดยแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนฯ  นั้น  ขอใหคณะ หนวยงานไดเสนอเรื่องผานมหาวิทยาลัย  เพ่ือให

ความเห็นชอบกอน  เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับงบประมาณที่ตองจัดเตรียมเพื่อสมทบ  ตามขอกําหนดของ
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แหลงทุน  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบตามแนวทางที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริม

การวิจัยฯ  เสนอ 
2.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมคราวเดียวกัน  มีมติเพ่ิมเติม

ให รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ผูอํานวยการกองแผนงานและคณะ  หนวยงาน  พิจารณา

จัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว 
3.  คณะ  หนวยงานเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  โดยดําเนินการตามกระบวนการ

ขอ  1.  ทั้งส้ิน  9  โครงการ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                      
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

                          1. มอบกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยรวมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2553   จํานวนทั้งสิ้น  1,012,500  บาท (หน่ึงลาน

หน่ึงหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
                          2.  สําหรับปงบประมาณ  2554  มหาวิทยาลัยและคณะรวมสนับสนุนทุนวิจัยตาม

กรอบวงเงิน ในสัดสวน  50 : 50  และขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ พิจารณาจัดทํา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการรวมสนับสนุนทุนตอไป   

    

6.5  รายงานผลการดําเนินงานสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2553 
  ผูชวยศาสตราจารยสมภพ  สนองราษฎร  ผูอํานวยการสถาบันภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา  

นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  

(Mekong Regional Study Institutes) เมื่อคราวประชุมครั้งที่  5/2551  ในวันที่  28  มิถุนายน  2551           

เพ่ือเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลยั  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ 
  1.  ทําหนาที่ในการประสานการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน 

 2.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยการเผยแพรผลงานและองคความรูเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาภูมิภาคฯ 
  3.  เพ่ือสรางเครือขายและความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันและนักวิชาการที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาภูมิภาคฯ  นั้น 
 4.  เพ่ือรวบรวมขอมูลและองคความรู  สําหรับเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการ  ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่เก่ียวกับภูมิภาคฯ นั้น 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สถาบันฯ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  308,800  บาท              
เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ  ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน  ดังนั้น  สถาบันฯ  จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน

ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไดรับทราบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 






