
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  (วาระพิเศษ) 

วันจันทร์ท่ี   ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

        ผู้มาประชุม 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศและ

รักษาการผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.สิทธา เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงศ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๑๓. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายนภดล พัฒนศิษอุบล กรรมการ 
๑๔. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.วัฒนา พรรณพานิช กรรมการ 
๑๕. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๑๖. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
๑๗. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๙. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายตะวันฉาย โพธ์ิหอม กรรมการ 
๒๐. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์              

และการออกแบบ 
ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 

๒๑. (แทน)คณะศิลปศาสตร์ ผศ.บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 



 
 

- ๒ - 

๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. รก. หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

   

 ผู้ไม่มาประชมุ    

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ศิริพร   จึงสิทธิวงษ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย ติดราชการ 

  
 

   

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ผศ.ปราณี    พัฒนพิพิธไพศาล 

๒. รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

นางสาวปิยะนันท์   กรินรักษ ์

๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้  คณะศิลปศาสตร์ นายสุวภัทร ศรีจองแสง 
๔. รก.ผู้อํานวยการกองแผนงาน นายธีระศักด์ิ   เชียงแสน 
๕. นางนัยนา  บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นางสาวรุ่งตะวัน    คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    
 -  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 -  
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง  
 -  
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมเพือ่พิจารณา 
   ๔.๑ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙) ตามมติ            
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ได้ให้คณะ/สํานัก ดําเนินการปรับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี และให้กองแผนงานรวบรวมสรุปวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว  

กองแผนงาน จึงได้แจ้งเวียน (ร่าง ) แผนกลยุทธ์พร้อมต้ังตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแผนการ
ดําเนินงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัยให้กับคณะ/สํานัก ตามบันทึกข้อความ          
ที่  ศธ ๐๕๒๙.๕/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และแจ้งเวียนแบบฟอร์มการกําหนด ตัวช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย และโครงการตามแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี ของคณะ/สํานัก ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว 
๘๘๔  ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้คณะ/สํานัก จัดทําแผนและส่งแผนกลยุทธ์มายังกองแผนงาน
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และขยายระยะเวลาการส่งข้อมูล ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และกอง
แผนงานได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
เพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
    

  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สํานัก นําไปพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และกองแผนงานรวบรวมและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือผู้บริหารวางกลไก กระบวนการและกําหนด
มาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานของคณะ/สํานัก มหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู่การจัดทําแผนและโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี   
 
 
 

  ๔.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๕  
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการ
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และให้กองแผนงาน
รวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของทุกคณะ/หน่วยงานและสรุปผลเพื่อนําเสนอต่อ



 
 

- ๔ - 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการนี้กองแผนงานได้แจ้งเวียนประมาณการรายรับงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และกรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๕๕ (งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน พิจารณายืนยัน/ทบทวน
ประมาณการรายรับเงินรายได้  พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี            
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สอดคล้องกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๔๘ ) ซึ่งจากการสรุป
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่กองแผนรวบรวมได้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) กรอบงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (งบประมาณประจําปี           
พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน) ของมหาวิทยาลัยเท่ากับ ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท โดยแต่ละคณะ/สํานักได้นํากรอบ
ดังกล่าวไปประกอบการประมาณการรายจ่ายในส่วนงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีประมาณการ
รายจ่ายรวมในส่วนงบประมาณแผ่นดินเท่ากับ ๑๓๘,๗๑๖,๗๐๖ บาท 
  ๒) ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมเท่ากับ ๔๓๒,๖๖๔,๖๑๑ บาท (ข้อมูลของ ๑๕ 
หน่วยงาน จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน )  
   (๑) หน่วยงานที่ยืนยันประมาณการตามที่กองแผนแจ้งมี ๗ หน่วยงาน ได้แก่        
คณะนิติศาสตร์ ,คณะบริหารศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,วิทยาเขตมุกดาหาร,สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และสํานักวิทยบริการ 
   (๒ )  หน่วยงานที่ปรับปรุงประมาณการรายรับจากยอดที่กองแผนงานแจ้ง                 
มี ๘ หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะศิลปศาสตร์,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข, สํานักงานอธิการบดี และสํานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 
  ๓ )  แผนงบประมาณรายจ่าย   ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๕  รวม  เท่ า กับ 
๔๔๙ .๙๗๕ ,๘๗๗  บาท  จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  ๑๓๘ ,๗๑๖ ,๗๐๖  บาท  และเงินรายได้ 
๓๑๑,๒๕๙,๑๗๒ บาท (ข้อมูลของ ๑๔ หน่วยงาน จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน ) โดยหน่วยงานส่วนใหญ่
ประมาณรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีประมาณการรายจ่ายสูงกว่า
ประมาณการรายรับ ส่วนแผนงบประมาณรายจ่ายสํานักงานอธิการบดี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล  
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
 

มติท่ีประชุม :เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ที่ยังไม่นําส่ง

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นําส่งที่กองแผนงาน
เพื่อรวบรวมและนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
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  ๔.๓ การทบทวนคําขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
รายจ่าย พร้อมทั้งประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เสนอกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
พิจารณากลั่นกรองและนําส่งสํานักงบประมาณต่อไป 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ทบทวนคําขอฯให้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วและ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาทบทวนคํา
ขอดังกล่าว ปรากฎว่ายอดคําขอในภาพรวมของอุดมศึกษาสูงกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับการประชุมสัมนนา เรื่อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ กับสํานักงบประมาณ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ได้
แจ้งที่ประชุมทราบว่านายกรัฐมนตรี ขอให้ส่วนราชการทําการปรับปรุงทบทวนคําขอฯตามกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และเพิ่มเติมวงเงินตามที่รัฐมนตรีประจํากระทรวงได้ให้นโยบายกับส่วน
ราชการ 
  กองแผนงาน จึงได้ดําเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยทําการปรับปรุงทบทวนยอดคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๖๓,๒๕๗,๗๐๐ บาท เพิ่มขึ้น จาก              
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นเงิน  ๒๒๙ ,๔๙๐ ,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖ .๒๑               
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรเป็น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท) และเพิ่มขึ้น จากกรอบงบประมาณที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เป็นเงิน ๑๖๘,๙๒๕,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๓ โดยเป็นการ
เพิ่มยอดคําของบประมาณในส่วนของโครงการตามนโยบายรัฐบาล และการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิ              
ที่สํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  
  โดยจําแนกตามประเภทรายจ่ายต่างๆ ได้ดังนี้ 
  

คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๕  เพ่ิม-ลดจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประเภทรายจ่าย 
 จํานวน (บาท)      ร้อยละ จํานวน(บาท)    ร้อยละ 
๑.งบบุคลากร ๑๙๗,๗๗๑,๙๐๐ ๒๒.๙๑ ๒๓,๘๑๘,๗๐๐ ๑๓.๖๙ 

๒.งบดําเนินงาน ๗๑,๐๐๘,๔๐๐ ๘.๒๓ ๒,๕๕๑,๑๐๐ ๓.๗๓ 

๓.งบลงทุน ๒๖๔,๐๘๙,๘๐๐ ๓๐.๕๙ ๕๗,๑๒๕,๐๐๐ ๒๗.๖๐ 

๔.งบเงินอุดหนุน ๓๓๐,๓๘๗,๘๐๐ ๓๘.๒๗ ๑๔๕,๙๙๕,๘๐๐ ๗๙.๑๘ 
     

รวมทั้งสิ้น ๘๖๓,๒๕๗,๗๐๐ ๑๐๐.๐ ๒๒๙,๔๙๐,๕๐๐ ๓๖.๒๑ 
 

หมายเหตุ รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร   เป็นเงิน   ๙๓,๕๐๙,๕๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่  เป็นเงิน  ๔๔,๙๑๔,๒๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนเพื่อการก่อสร้างอาคาร  เป็นเงิน  ๓๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท 



 
 

- ๖ - 

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์     
- เงินอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงิน  ๖๑,๑๓๔,๗๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนสําหรับโครงการบริการวิชาการ เป็นเงิน  ๘๓,๓๐๗,๘๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน    ๙,๙๒๕,๕๐๐ บาท 

ดังนั้น หากนําเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรไปรวมกับงบบุคลากร และนําเงินอุดหนุนเพื่อการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ไปรวมกับงบลงทุนแล้ว จะทําให้อัตราส่วนของงบบุคลากร 
และงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ ๓๓.๗๔ และร้อยละ ๓๔.๒๗ ตามลําดับ 
โดยงบเงินอุดหนุน จะคงเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๒๓.๗๗  

 

โดยจําแนกตามผลผลิตต่างๆ ได้ดังนี้  
 
 

คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๕  เพ่ิม-ลดจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ผลผลิต จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน(บาท) ร้อยละ 

๑.ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๑๓,๗๘๐,๐๐๐ ๑๓.๑๘ ๓๕,๘๗๐,๕๐๐ ๔๕.๑๓ 

๒.ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาศตร์  ๑๐๓,๓๗๒,๔๐๐ ๑๑.๙๗ ๑๔,๖๕๕,๔๐๐ ๑๖.๕๒ 

๓.ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๔๑๔,๘๗๐,๐๐๐ ๔๘.๐๖ ๖๓,๓๒๔,๔๐๐ ๑๘.๐๑ 

๔.โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๗๖,๖๓๙,๒๐๐ ๘.๘๘ ๖,๔๓๔,๙๐๐ ๙.๑๗ 

๕.ผลงานการให้บริการวิชาการ ๘๓,๓๐๗,๘๐๐ ๙.๖๕ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๕.๐๔ 

๖.ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ๙,๙๒๕,๕๐๐ ๑.๑๕ ๐ ๐.๐๐ 

๗.ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๖,๑๒๘,๔๐๐ ๐.๗๑ -๒,๗๗๗,๓๐๐ -๓๑.๑๙ 

๘.ผลงานวจิัยเพื่อถ่ายทอดเทเทคโนโลยี ๕๕,๐๑๕,๑๐๐ ๖.๓๗ ๔๗,๔๐๖,๑๐๐ ๖๒๓.๐๓ 

๙.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี 

๒๑๙,๓๐๐ ๐.๐๓ ๖๖,๕๐๐ ๔๓.๕๒ 

     

           รวมทั้งสิ้น ๘๖๓,๒๕๗,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๒๙,๔๙๐,๕๐๐ ๓๖.๒๑ 
 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
- ยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ โดยที่ประชุมขอความร่วมมือให้ คณะ/สํานัก ในการ

พิจารณากําหนดแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับนโยบายหลักของรัฐบาลตามแนวทางดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล
ต่อไป   

และในการเสนอขอรับงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและ
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ช่วยตรวจสอบในการเสนอของบประมาณรวมกันให้
ชัดเจน  



 
 

- ๗ - 

  ๔.๔ การเสนอร่างพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๔)/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๔ เรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแจ้งยืนยัน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น 

ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)  
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และนายกรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว 
จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรับหน้าที่ และต้องจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารราชการ รวมทั้ง จะต้องจัดทําแผนนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดทําขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องปรับปรุง 
ซึ่งในการจัดทําแผนนิติบัญญัติดังกล่าว จะมีการบรรจุพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็น
ส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในแผนนิติบัญญัติด้วย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 
๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละแห่ง 
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันความประสงค์ว่าจะให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อไปหรือไม่ เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แจ้งยืนยันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔    

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยควรจัดทําประชา
พิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้
ดําเนินการไปแล้วเพื่อนํามาทบทวนประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐต่อไป  

แบบสรปุข้อคดิเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

ลําดับ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ข้อคิดเห็น 

๑ อธิการบดี มหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุงด้านระเบียบ
ข้อบังคับ การปฏิบัติงานด้านการเงินและการทํางาน
รวมทั้งการดําเนินงานของฝ่ายกฎหมายให้มีความพร้อม
มากย่ิงขึ้น ก่อนการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 



 
 

- ๘ - 

ลําดับ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ข้อคิดเห็น 

๒ (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายแผน คณะเภสัชศาสตร์ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ด้านการเงิน จึงยังไม่พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คืออาจารย์
ที่ทีอยู่ ในปัจจุ บันมีสถานภาพเป็นข้าราชการ  หาก
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วอาจเป็นเหตุให้อาจารย์
เหล่านี้อาจลาออกซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยต้องสูญเสีย
อัตรากําลังที่สําคัญไป 
 

๓ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เห็นควรชะลอไปก่อน เนื่องจากความเสี่ยงเรื่องเงินเดือน 
ค่าจ้าง ยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องงบประมาณเงินเดือน
ค่าจ้างพนักงาน จากเดิมที่มหาวิทยาลัยต้องการออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับเนื่องจากความต้องการความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ แต่ใน
ปัจจุ บันปัญหาเหล่านั้นก็ ไ ด้รับการแก้ไขจากสํานัก
งบประมาณให้สามารถดําเนินการได้แล้ว 
 

๔ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน 

๕ (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นอกจากการสรุปว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการไปใน
ขั้นตอนใดแล้ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการถอด
บทเรียนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่ออกนอกระบบไปแล้ว 
โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๖ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ เห็นควรชะลอไว้ก่อน  เนื่องจากงบวิจัยถือเป็นแหล่ง
งบประมาณหลัก  การหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  
ซึ่งหากเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ต้องประสบภาวะเสี่ยงในการหาแหล่ง
สนับสนุนทุนวิจัย  
 

๗ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาในประเด็นแรกคือ
การจัดหางบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินงานหากต้อง
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งปัจจุบันนโยบายของ
รัฐบาลยังไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถรับรองหรือสร้าง
ความมั่นใจให้มหาวิทยาลัยได้ 
 



 
 

- ๙ - 

ลําดับ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ข้อคิดเห็น 

๘ รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เห็นควรชะลอไว้ก่อน แต่หากมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต ถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะจะเกิดการกระตุ้นให้บุคลากรทํางานโดยใช้การ
ประ เมิ น เป็ นกลไก ให้ บุ คลากรป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๙ (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายแผน 

ควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่มีบริบทคล้ายคลึง
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและดําเนินการให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

๑๐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมในหลายด้าน ซึ่งหากต้อง
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต ก็อาจต้อง
ประสบปัญหาหากไม่เตรียมความพร้อมให้ดีก่อน 
 
 

๑๑ (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากร
มนุษย์ 
 
 

เห็นควรชะลอไว้ก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ต้องเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติอ่ืนๆ 

 
 
 

  ๔.๕ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ อาคารศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔           
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้มีการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี 
๒๕๕๔ และเพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการการเตรียมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ รวบรวมข้อมูล ออกแบบและจัดนิทรรศการ การจัดเตรียมการรับเสด็จ  
 



 
 

- ๑๐ - 

ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  -   แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ประกอบดังนี้  

๑. รองอธิการบดีฝ่าย..............................   ประธาน 
๒. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  กรรมการ 
๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย.........................   กรรมการ 
๕. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สํานักวิทยบริการ กรรมการ 
๖. นายนรา           พิมพ์พันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายอรรถวุฒิ     ศรีสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้   

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอ อาจารย์ ๑ คน และเจ้าหน้าที่   

๒ คน  
   ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัย
และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๔.๖ โครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ                

ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเสนอข้อเท็จจริงดังนี้ 
   ๑.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ “แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษา
ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”โดยให้จัดต้ังศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันการศึกษา                 
ซึ่งต่อไปในทุกจังหวัดจะมีศูนย์จัดการองค์ความรู้เป็นคลังข้อมูลของแต่ละจังหวัดในสถาบันอุดมศึกษาทุกจังหวัด 
เพื่อให้จังหวัดภาคส่วนต่างๆได้มีข้อมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดหรือเพื่อการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆต่อไป 
   ๒ . นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ด้านนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม  ๖.๕  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตรการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 



 
 

- ๑๑ - 

   ๓. สํานักงานส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมช้ีแจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : GIS) ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่โดยผ่านเครือข่าย (Web Map 
Service MWS) พร้อมชุดคําสั่งประยุกต์ด้านการจัดรหัสเปิด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศรี
เมืองใหม่   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ช้ีแจงนโยบายการศึกษาด้านการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  
๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวว่า ในส่วนของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษามีโครงการสํารวจศักยภาพ ทรัพยากร สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด 
เพื่อจะได้นํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแต่ละจังหวัด งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท 
 

   หลักการ 
  เพื่อสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลด้านการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม(การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) และโครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจะพิจารณาดําเนิน
โครงการพร้อมกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. พิจารณาดําเนินโครงการ “ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
มุกดาหาร”โดยมีลักษณะรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรม การเกษตร 
วัฒนธรรมและด้านอื่นๆในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  ๒. พิจารณามอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการดําเนินโครงการ 
ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร 
 

  มติท่ีประชุม : มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบและ

มอบให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดําเนินโครงการ “ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร”  
 

  ๔.๗ การกําหนดตัวชี้วัดท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การกําหนดตัวช้ีวัดที่
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดให้
มหาวิทยาลัยต้องกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสะท้อนถึงความสําเร็จในผลการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นตามแนวปฏิบัติที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดจึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ



 
 

- ๑๒ - 

ดําเนินงานตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยระยะ 
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
   วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการ
เรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน  
 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สํานัก พิจารณาเสนอโครงการ/แผนงานที่ สอดคล้อง

และผลักดันการดําเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยให้กองแผนงานเป็นเจ้าภาพประชุม  
โดยให้สรุปเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 

 

  ๔.๘ (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๑๖ กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคลอ้งกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางของส่วนราชการ และใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  ประกอบกับคณะรัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาใน
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน                 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘                 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้ค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ) เป็นกรอบในการดําเนินงานเพื่อให้แผน
ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อที่กองแผนงานจะได้นําส่งสํานัก
งบประมาณพร้อมกับการปรับปรุงรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี              

พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘  โดยเพิ่มเติมค่าเป้าหมายระดับผลผลิต เช่น จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน
โครงการวิจัยเป็นต้น  ก่อนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 



 
 

- ๑๓ - 

  ระเบียบวารที่ ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๕.๑ (ร่าง)ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบ  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ครึ่งปีหลัง)และรายละเอียดการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่กฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎ 
ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีการปรับฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป และขณะนี้(ร่าง)ฐานในการคํานวณ
และช่วงเงินเดือนได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการจัดต้ังกอง
การเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่ง(ร่าง)ฐานในการคาํนวณและช่วงเงินเดือนให้คณะ/หน่วยงาน ทราบแล้ว 
 

  มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

 
 

  ๕.๒ การสนบัสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสตร ี
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๔                 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ได้ประชุมร่วมกับท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี               
(คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง) เกี่ยวกับการจัดการประกวดการขับร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ (จัดโดยวุฒิสภา) 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีทั้ งนี้ท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี                
(คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง) ได้ขอให้นําเรียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับสตรีตามนโยบายของรัฐบาล คือ กองทุนพัฒนาสตรีหนึ่งจังหวัดหนึ่งกองทุน  
 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 






