
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที ่11/2553 
วันอังคารที่   9  พฤศจิกายน   2553     เวลา 09.30   น. 

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

         ผูมาประชุม 
 
 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 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. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ธนพรรณ ธาน ี กรรมการ 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ อ.สิรินทรทิพย บุญม ี กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ อ.จุฑามาศ หงษทอง กรรมการ 

9. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน อ.ฉวีวรรณ วัฒนา กรรมการ 

10. ผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณปูโภค ผศ.เกรียงศักดิ ์ แกวกุลชัย กรรมการ 

11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
12. รักษาราชการแทนคณบดคีณะเภสัชศาสตร ผศ.ชุตนิันท ประสิทธิภูริปรีชา กรรมการ 
13. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร ผศ.ศิริรัตน เจนศิริศักดิ ์ กรรมการ 

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

16. (แทน)คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 
ผศ.ปราณ ี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

17. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ผศ.ศักดิ์ชาย สิกขา กรรมการ 
18. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
19. คณบดีคณะรฐัศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
20. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 

21. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย อ.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
22. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร             

และชุมชนสัมพันธ 

ผศ.มนญู ศรีวิรัตน กรรมการและ 
เลขานุการ 
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23. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลนิ ี ธนสันต ิ ผูชวยเลขานุการ 

24. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
  

ผูไมมาประชุม 
 

   

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ติดราชการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวชิาการ ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ ์ ติดราชการ 
3. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ ติดราชการ 
  

 

   

 ผูเขารวมประชุม 
 

   

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

3. อ.นิกร วีสเพ็ญ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

4. ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส รองผูอํานวยการฝายบริหาร   สํานักวิทยบริการ   

5. ผศ.สุดารัตน หอมหวล ผูชวยคณบดีฝายปฏิบตัิการ  คณะเภสัชศาสตร 

6. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน ผูอํานวยการกองแผนงาน 

7. นางสาวสิริพัฒน ลาภจติร หัวหนางานบรหิารบัณฑติศึกษา  กองบริการการศึกษา 

8. นางนัยนา บัวเขียว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน 

9. นางสาวรุงตะวนั คุณสมบตั ิ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

         เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ    
 1.1  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารฯ  นํ า เสนอที่ประชุมเพื่ อ รับทราบ               
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง นางสาวนงนิตย              

ธีระวัฒนสุข  ตําแหนงรองศาสตราจารย  ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และไดนําความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งแลวนั้น 
  บัดนี้  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข              

ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2553 ตามความใน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง แตงตั้งอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2  การมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด พลโทดวงใจ  พิจิด 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ   นําเสนอท่ีประชุมเพื่อ

ทราบ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  6/2553  เมื่อวันเสารที่  25  กันยายน  

2553  ระเบียบวาระที่  2.2.9  เร่ือง ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  ประจําปการศึกษา  

2552  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ ใหพลโทดวงใจ  พิจิด  เปนผูสมควรไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์   สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร  ตามหลักเกณฑแนวทางที่  2  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ขอ 8.....บุคคลที่นายกยองของมิตรประเทศ  

เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน   
 ในวันที่  1 พฤศจิกายน  2553 ที่ผานมา นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา

ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเดินทางไปรวมพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร แด ฯพณฯ พลโทดวงใจ พิจิด รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว โดยมี

คณะรัฐมนตรี ผูบริหารประเทศ ทูตไทยประจํา สปป.ลาว ผูชวยทูตทหารบก ผูชวยฑูตทหารอากาศ 

ประธานสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวรวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว ณ สํานักงาน
นายกรัฐมนตรี นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว และชวงเย็นไดจัดใหมีงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ โรงแรม

ลานชาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่  10/2553  เมื่อวันศุกร ที่  8   ตุลาคม  2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 10/2553  เมื่อวันศุกร ที่  8  ตุลาคม  2553   โดยการแจงเวียนรับรองมติ

ที่ประชุม  ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.2.1/ ว  856  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2553 
 

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

ระเบียบวาระที่  4.10       
หนาที่  19 

                 บรรทัดที่  31   
อีกท้ัง  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการทํา

สัญญาวาจ าง   ศาสตราจารยอภิชัย  

พันธเสน เปนอาจารยประจําหลักสูตร

อยางเปนทางการ   

 
 
ดวยนางสาววรรณา   ประยุกต วงศ   เปน

นักศึกษาผูรับทุนในโครงการปริญญากาญจนา

ภิเษก  โดยสัญญาทุนมีศาสตราจารยอภิชัย  

พันธเสน  เปนอาจารยที่ปรึกษา 

 
 
อ.จุฑามาส  หงษทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ระเบียบวาระที่  4.12       
 หนาที่   21   
                 บรรทัดที่  22   
   4.13  ศูนยศึกษาพลังงานทดแทน  

ไรแสงอาทิตย  

 
 
4.13  ความรวมมือดานพลังงานทดแทนกับ

บริษัทโตโยตาดีเย่ียม  จํากัด 

 
อ.นรินทร  บุณพราหมณ 
รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา 
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มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  (ราง) ขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยศูนยหนังสือและสงเสริม

การผลิตตํารา 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2553  เมื่อวันศุกรที่  8  ตุลาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหแกไขตามขอเสนอแนะและขอใหพิจารณาปรับรูปแบบขอบังคับใหเปนไปในลักษณะเดียวกันของ

หนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได  ทั้งนี้ขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  นั้น 
  ในการนี้  สํานักวิทยบริการ  ไดดําเนินการแกไขตามที่คณะกรรมการบริหารไดให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลวนั้น    ดังนั้น  จึงขอนําเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวยศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารา  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู อํานวยการกองกลาง   นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2553  เมื่อวันศุกรที่  8  ตุลาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะและขอใหพิจารณาปรับรูปแบบขอบังคับใหเปนไปในลักษณะ

เดียวกันของหนวยงานในกํากับที่สามารถจัดหารายได   ทั้งนี้ขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 

ในการนี้  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว ไดพิจารณาแกไขตามที่ คณะกรรมการ

บริหารไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลวนั้น   ดังนั้น  จึงขอนําเสนอเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   ว าด วยอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเ ท่ียว   มหาวิทยา ลัยอุบลราชธานี               
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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3.3  กรณีการใหทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปประยุกตและการ 
       ออกแบบ 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  8/2553  วาระที่  4.4 การขอรับการสนับสนุน

งบประมาณของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีมติใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  2  ราย  รายละ  260,000  บาท  รวมเปน

เงินทั้งส้ิน  520,000  บาท โครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา  ไดประสานงานกับคณะศิลปประยุกตและการ

ออกแบบ  และกองแผนงานแลว  มีขอมูลและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงคการใหทุน  คณะตองการจะสนับสนุนคาใชจายเฉพาะในสวนของ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  ตลอดหลักสูตร (คาหนวยกิต) สวนคาใชจายอื่นๆ              

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ซึ่งตามโครงสรางหลักสูตรดังกลาวกําหนดใหลงทะเบียนทั้งหมด  48  

หนวยกิต  โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  หนวยกิตละ  3,000  บาท  

หากลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร  มีคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธทั้งส้ิน  

144,000  บาท 
2.  สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  มหาวิทยาลัยประสบ

ปญหาเรื่องรายรับ- รายจาย  ขาดดุล  ประกอบกับมหาวิทยาลัย  (สํานักงานอธิการบดี) ไมมีแผนอุดหนุน

ทุนการศึกษาไวสําหรับกรณีดังกลาวตั้งแตตน  มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถจัดสรรเงินทุนใหแกนักศึกษาได             

ในการนี้จึงใครขอทบทวนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  8/2553 
3.  ในระหวางที่นักศึกษารอการจัดสรรทุน  ตั้งแตภาคเรียนที่  1/2551  เปนตนมานั้น  

นักศึกษาทั้ง   2  รายคือนางสาวสินีนาฎ  รามฤทธิ์  และนางสาวศรันยา  ดวงตะวัน  ไดชําระคาข้ึนทะเบียน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในภาคเรียนที่  1/2551  แตมิไดชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาและ

คาธรรมเนียมตางๆ  เปนเหตุใหถูกประกาศพนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากไมชําระคาหนวยกิตและ

คาธรรมเนียมตางๆ  ตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2552  เปนตนมา  ซึ่งในระหวางปการศึกษา  2551-2553  

นางสาวสินีนาฎ รามฤทธิ์  ไดเขาเรียนในรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร  และไดรายงานความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธมาเปนระยะ  แตมิไดลงทะเบียนเนื่องจากพนสถานภาพการเปนนักศึกษา  สวนนางสาวศรันยา  

ดวงตะวัน  ไดขาดการติดตอกับคณะมาชวงระยะเวลาหนึ่ง  รวมทั้งมิไดรายงานความกาวหนาของการทํา

วิทยานิพนธตามที่คณะกําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. จํานวนเงินที่จะจัดสรรทุนใหแกนักศึกษา 

แนวทางที่  1  อุดหนุนคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/ วิทยานิพนธตลอดหลักสูตร              

(คาหนวยกิต)  จํานวน  48  หนวยกิต  หนวยกิตละ  3,000  บาท  คิดเปนเงินรายละ  144,000  บาท 
แนวทางที่  2  อุดหนุนคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธจํานวนครึ่งหนึ่งของ

หลักสูตร (คาหนวยกิต)  จํานวน  24  หนวยกิต  หนวยกิตละ  3,000  บาท  คิดเปนเงินรายละ  72,000  

บาท  โดยนักศึกษารับผิดชอบคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธจํานวนครึ่งหนึ่งของหลักสูตร

จํานวน  24  หนวยกิต 
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แนวทางที่   3  ไมจัดสรรเงินทุนดังกลาว 

2. วิธีการจัดสรรใหแกนักศึกษา 
แนวทางที่  1  คณะยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยตามจํานวนที่จัดสรร  ดําเนินการดังนี้ 

                   1) คณะทําเร่ืองยืมเงินรายไดตามจํานวนที่อุดหนุนใหนักศึกษา 
        2) คณะนําเงินยืมดังกลาวนําไปจายใหแกนักศึกษา 

                   3) นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  คาธรรมเนียมตางๆ  

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                   4) กองคลังตัดยอดลูกหนี้ตามจํานวนเงินตามที่คณะยืม  จากคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

รายวิชา/วิทยานิพนธ  คาธรรมเนียมตาง ๆ  ของนักศึกษา 
แนวทางที่  2  คณะจัดสรรทุนใหนักศึกษาจากเงินรายไดของคณะ  ดําเนินการดังนี้ 
 1)  คณะจัดสรรเงินใหนักศึกษาตามจํานวนที่อุดหนุนใหนักศึกษา 
 2)  นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  คาธรรมเนียม

ตางๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3)  กองคลังจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  คาธรรมเนียม

ตางๆ  ของนักศึกษา  ใหคณะตามปกติ 
3. การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  และการรักษาสถานภาพ ใหกับ

นางสาวสินีนาฎ  รามฤทธิ์ 
 แนวทางที่  1   
                    1) นักศึกษายื่นคํารองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาและเอกสารประกอบการพิจารณา

พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  1,500  บาท 
                    2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนยอนหลังตั้งแต

ภาคเรียนที่  1/2551  ถึง 2/2552  และในภาคเรียนที่  1/2553  เปนการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  

ทั้งนี้ไมตองชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา 
แนวทางที่  2  คืนสถานภาพใหแกนักศึกษา  ลงทะเบียนเรียนยอนหลัง  โดยเรียกคาเก็บคาปรับการ

ลงทะเบียนเรียน  ลาชา  ดําเนินการดังนี้   
                      1) นักศึกษายื่นคํารองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาและเอกสารประกอบการพิจารณา

พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา 1,500  บาท 
                      2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหคืนสถานภาพเปนนักศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนยอนหลังตั้งแต  

ภาคเรียนที่  1/2551  ถึง  2/2552  และในภาคเรียนที่ 1/2553  เปนการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  

ทั้งนี้ตองชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา 
แนวทางที่  3  คืนสถานภาพใหแกนักศึกษา  รักษาสถานภาพ และลงทะเบียนเรียน  ดําเนินการดังนี้ 

                      1) นักศึกษายื่นคํารองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาและเอกสารประกอบการพิจารณา  

พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  1,500  บาท 
                      2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  ใหนักศึกษาชําระคารักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนที่  1/2553  จํานวน  9,500  บาท  และใหลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาตางๆ  ตั้งแตภาคเรียนที่  2/2553  เปนตนไป   
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มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมติเห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี้  
                      1. จํานวนเงินที่จัดสรรทุนใหแกนักศึกษา 
                           เห็นชอบแนวทางที่  2  อุดหนุนคาธรรมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ 

จํานวนคร่ึงหน่ึงของหลักสูตร (คาหนวยกิต) จํานวน  24  หนวยกิต  หนวยกิตละ  3,000  บาท  คิดเปน

เงินรายละ  72,000  บาท  โดยนักศึกษารับผิดชอบคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ 

จํานวนคร่ึงหน่ึงชองหลักสูตรจํานวน  24  หนวยกิต  

                      2.  วิธีการจัดสรรทุนใหนักศึกษา 

         เห็นชอบแนวทางที่  1   คณะยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยตามจํานวนที่จัดสรร  

ดําเนินการดังน้ี 
                                 1) คณะทําเรื่องยืมเงินรายไดตามจํานวนที่อุดหนุนใหนักศึกษา 
                                 2) คณะนําเงินยืมดังกลาวนําไปจายใหแกนักศึกษา 
                                 3)  นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  

คาธรรมเนียมตางๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                                 4)  กองคลัง ตัดยอดลูกหน้ีตามจํานวนเงินตามที่คณะยืม  จากคาธรรมเนียม

การลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ  คาธรรมเนียมตางๆ  ของนักศึกษา 
                       3.  การคืนสถาพการเปนนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  และการรักษาสถานภาพ  

ใหกับนางสาวสินีนาฏ  รามฤทธิ์ 

                            เห็นชอบแนวทางที่  1  คืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  ลงทะเบียนเรียนยอนหลัง  

โดยไมเรียกเก็บคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา  โดยใหดําเนินการดังน้ี 
                                   1)  นักศึกษายื่นคํารองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการของคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา 1,500  บาท 
                                   2)  เมื่อไดรับการอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  ใหลงทะเบียน

เรียนยอนหลังตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2551  ถึง  2/2552  และในภาคเรียนที่ 1/2553  เปนการรักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษา  ทั้งน้ีไมตองชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา 

 
 
 
   
 

3.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา    
      2553   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพฯ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2553  วันที่  8  ตุลาคม  2553  เห็นชอบ

การดําเนินงานประกันคุณภาพ  ปการศึกษา  2553  โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพดังกลาว              

มุงพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  รอบสาม  (สมศ.) งานประกันคุณภาพฯ  ขอรายงานผลการดําเนินงาน  โดยสรุปดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม  2553 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

    1.1 ทบทวนโครงสรางคณะทํางานประกันคุณภาพ 
    1.2 การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2553 

                                         1.3 การจัดทําคูมือการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน          

ปการศึกษา  2553 

2. การพัฒนาบุคลกรดานการประกันคุณภาพ 
2.1  การฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนํา 

  แผนการดําเนินงาน  เดือนพฤศจิกายน  2553 
   1.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
         1.1 การประกาศใชคูมือการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2553 
         1.2  การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประกันคุณภาพ 
         1.3  การจัดทําคูมือการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน           

ปการศึกษา  2553 
   2.  การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 
         2.1  พัฒนาผูประเมินคุณภาพตามโครงการของ สกอ.  (รวมกับเครือขาย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนแมขาย) 
   3.  รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน  รอบ  6  เดือน 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา   
 แผนการดําเนินงาน  เดือนพฤศจิกายน  2553   

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 
 
 
 
 

3.5 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  และดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑพื้นเมืองอุบลราชธานี  

ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกรมศิลปากร 
คุณนิกร  วีสเพ็ญ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2553  เมื่อวันเสาร

ที่  29  พฤษภาคม  2553  ระเบียบวาระการประชุมที่  5.5   บันทึกขอตกลงความรวมมือเก่ียวกับการดูแล

รักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางกรมศิลปากรกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและขอใหนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ครั้งที่  6/2553  เมื่อวันอังคารที่  8  มิถุนายน 2553  โดยประธานที่ประชุมไดนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมใหคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ  โครงการฟนฟูอาคารเกาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพ่ือปรับปรุงเปน  

“พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมและประวัติเมืองอุบล ”  ซึ่งมีกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

อนึ่ง  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไดกอตั้งข้ึนเมื่อป  พ.ศ.  2440  โดยไดรับพระราชทาน

ทรัพย  จํานวน  10  ช่ัง  จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  เพ่ือเปนคาใชจายในการเรียนการ

สอน  และในปพ.ศ.  2477   ไดกอสรางอาคารเรียนหลังใหม   ตั้งอยูบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

ในปจจุบัน อาคารสรางดวยไมสักและไมตะเคียนหินทั้งหลัง   มีประวัติความเปนมาคูกับประวัติเมือง

อุบลราชธานีในชวงเกือบหนึ่งรอยปที่ผานมา     ปจจุบันอยูในความดูแลของกรมศิลปากร   เนื่องจากกรม

ศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนพรอมทั้งกําหนดเขตที่ดินอาคารหลังเดิมของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเปน

โบราณสถาน  แตกรมศิลปากร มีโบราณสถานในความรับผิดชอบจํานวนมากในหลายพื้นที่  ไมสามารถดแูลได

ทั่วถึง  และสภาพอาคารในปจจุบันชํารุดทรุดโทรม  ชาวเมืองอุบลราชธานี  และศิษยเกาพิจารณาเห็นวา   

อาคารมีคุณูปการอยางใหญหลวง  ที่ผลิตนักเรียนออกมารับใชสังคมอยางตอเนื่องนับเปนเวลาเกือบรอยป    

และเปนอาคารหนึ่งเดียวของประเทศที่ยังคงสภาพเดิมไวอยู   จึงควรที่จะอนุรักษไว  เพ่ือจัดทําเปน “ 
พิพิธภัณฑ  ศิลปวัฒนธรรมและประวัติเมืองอุบล ” ประกอบดวย  สวนที่สําคัญ  3  สวน  คือ 

1.   สวนที่เปนพิพิธภัณฑเก็บรักษาของเกาทางดานศิลปวัฒนธรรมของเมืองอุบล 
2.   สวนที่แสดงประวัติเมืองอุบลราชธานีทั้งประวัติบุคคลสําคัญของเมืองอุบลในลักษณะ           

Hall   of  Fame 
3.  สวนที่เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต  กลาวคือ  มีสวนสําหรับการจัดนิทรรศการและการแสดง

ตางๆ 
 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบและใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 
 

3.6 การเตรียมรับเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ   
       ผลงาน  ๒๐  ป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินมาในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรและทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจในเดือน

ธันวาคม  2553  และจะเสด็จมาทอดพระเนตรนิทรรศการ  20  ป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในการนี้  เพ่ือใหการเตรียมดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงใครขอขอมูลจากคณะ

เพ่ือเตรียมดําเนินการจัดนิทรรศการ  (จํานวนคณะละไมเกิน  2  บอรด) ดังนี้ 
1.  ขอมูลผลงานที่โดดเดนของคณะ  พรอมผลงาน/ช้ินงานที่จะจัดแสดง   
2.  ขอมูลผลงานที่ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริในการชวยเหลือโรงแรมในทองถ่ิน  

ไดแก  การพัฒนาครู/ทุน/การจัดอบรม/การติดนักเรียนในวิชาที่ไดคะแนนต่ํา/การสํารวจงานดานเกษตรใน
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โรงเรียนที่ทําอยูแลว  หรือที่ขาดแคลน  งานอาชีพอ่ืนที่ขยายผลสูชุมชน  งานสุขภาพอนามัยโภชนาการ  

อนามัยสวนบุคคล  สุขาภิบาล  และงานดานสังคม  เชน สภาพการทํามาหากิน  ปญหาสังคมตางๆ   
ขอมูลตามขอ  1 และ  2  จะพิมพในรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในสูจิบัตรงาน

พระราชทานปริญญาบัตรดวย 
3.  ส่ิงของหรือผลงานที่จะทูลเกลาฯ  ถวาย 
4.  รายชื่อผูเขาเฝาฯ  ที่บริเวณจัดนิทรรศการ   
5.  รายชื่อคณบดีหรือผูแทนเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
6.  รายชื่อผูบริหารหรือตัวแทนอาจารยของคณะในเขตพิธี 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
4.1 รายงานการเบิกจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ   
       พ.ศ.  2553  ณ  ส้ินไตรมาสที่  4 

นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผูอํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  493,710,100  บาท  และ

ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  เปนเงิน    493,710,100  บาท  ซึ่งคิดเปนรอยละ  100.00    ของงบประมาณ

ที่ไดรับ 
ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2553  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน    เปนเงิน  

416,883,380.32  บาท  คิดเปนรอยละ  83.58  ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  และงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติเงินประจํางวด 
การเบิกจายดังกลาว    ต่ํากวา  ที่รัฐบาลกําหนดไว (เทากับรอยละ  94)  คิดเปนรอยละ  

10.42  ของงบประมาณที่ไดรับ  สําหรับงบลงทุน  มีการเบิกจาย เปนเงิน  37,903,000  บาท  หรือคิดเปน

รอยละ    31.90  ของงบประมาณที่ไดรับ  ซึ่ง  ต่ํากวา  ที่รัฐบาลกําหนดไว  (เทากับรอยละ  75)  คิดเปน

รอยละ  43.10  อยางไรก็ตาม    การเบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สูงกวา   

อัตราการเบิกจาย  ณ  ส้ินปงบประมาณ  2552  รอยละ  2.28   (เนื่องจากในปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  มี

ยอดรายจายทั้งส้ิน  เปนเงิน  576,392,028.01  บาท  คิดเปนรอยละ  81.30  ของงบประมาณที่ไดรับและ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ   จําแนกตามหมวดรายจายและ

ผลผลิต)  ทั้งนี้  เปนผลมาจากการเบิกจายงบลงทุน  คากอสรางในรายการ  อาคารศูนยเครื่องมือกลางและ

ปฏิบัติการเทคโนโลยีขีวภาพ  ของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  และคากอสรางใน

รายการ  อาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  80  พรรษา  และอาคารเฉลิม

พระเกียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  ของผลผลิตผู สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

มีการเบิกจายลาชากวาแผนการเบิกจายที่กําหนด  เนื่องจาก  การขาดแคลนแรงงานเพื่อทําการกอสราง 
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  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว  รวมการเบิกจายงบกลาง  รายการคาใชจายการปรับเงิน

คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น  เล่ือนอันดับเงินเดือน  และเงินปรับวุฒิขาราชการ              

ที่มหาวิทยาลัยไดรับโอนจากกรมบัญชีกลาง  เปนเงิน  4,288,510  บท 
  และมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอํานาจอธิการบดีตามความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย  ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2548  เปนเงิน 
  -  โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบบุคลากร   9,310,346.25   บาท  ดังนี้ 
  -  โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบดําเนินงาน   6,371,640.55  บาท 
  (เปนการโอนเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  ไปชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ) 
  อยางไรก็ตาม  ถึงแมมหาวิทยาลัยจะโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2550  จํานวนที่กลาวขางตน  เพ่ือชําระหนี้คากระแสไฟฟา  แตยังคงมีหนี้ที่ยังคางชําระอีก  จํานวน  

28,579,094.99  บาท  ประกอบกับ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ไดแจงผลการตรวจสอบการใชไฟฟาจากมิเตอร

ของมหาวิทยาลัย  พบวามีคาดีมานดสูงสุดตามใบจดหนวยไมตรงกับดีมานดสูงสุดที่แสดงในขอมูล Load 

Profile อีกทั้ง  คําส่ังในการกําหนดใหมิเตอรจัดเก็บขอมูลการใชไฟของมิเตอรยังเปนแบบ  Time  of  Day 

(TOD)  มิเตอร  ทั้งที่มิเตอรไดรับการตั้งคาโปรแกรมใหมใหจัดเก็บขอมูลหนวยการใชไฟใหเปนแบบ  Time of  

Use  (TOU) กับมิเตอร  TOD  สงผลใหการคํานวณคากระแสไฟฟานอยกวาที่ใชจริง  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม  

2551  -  กุมภาพันธ  2553  เปนเงิน  19,628,374.47  บาท  จึงทําใหมหาวิทยาลัยเปนหนี้กับการไฟฟา

สวนภูมิภาค  เปนเงิน  48,207,469.46  บาท 
  ทั้งนี้มีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปเปนเงิน  81,059,120  บาท  คิดเปนรอยละ  16.42  

ของงบประมาณที่ไดรับ   
  สําหรับงบประมาณประจําป พ.ศ.  2551  และ  2552  ที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป             

เปนเงิน 163,592,298  บาท  เบิกจายแลว  จํานวน  162,696,173  บาท  คิดเปนรอยละ  99.45  ของ

งบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป  คงเหลือที่ตองเบิกจายในชวงปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  อีกเปน

เงิน  896,125  บาท 
  ในดานผลสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ  ของสํานักงบประมาณในระดับผลผลิต  

พบวา  ในดานการผลิตบัณฑิตผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จะมีผลการดําเนินงานต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ  สําหรับผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จะมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา และตัวชี้วัดผูสําเร็จ

การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ในผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ  จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ  ยกเวน ในตัวชี้วัด

ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ผลสําเร็จการดําเนินงานในดานการวิจัยทั้งในผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  และ

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  จะมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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  การดําเนินงานในผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จะมีผลการดําเนินงานเปนไป

ตามเปาหมายและสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดทุกมิติ  ยกเวนการดําเนินงานในตัวชี้วัดรอยละของ

งานโครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดซึ่งมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
  การดําเนินงานในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  15  ป  จะมีผล

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ  ยกเวนการดําเนินงานในตัวชี้วัดจํานวน

นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการซึ่งมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
  การดําเนินงานในผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ  จะมีผลการดําเนินงาน ต่ํากวา  

เปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ 
  สําหรับการดําเนินงานในผลผลิต :  โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม  จะมีผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ   
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

         -  พิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน เพ่ือเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณและการดําเนินงานในปงบประมาณตอไปใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
         - พิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2553  และหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 

                 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา  นําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับ

แนวทางทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  และหนี้ที่เกิด

จากการปรับปรุงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยมหาวิทยาสัยไดดําเนินแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ

พิจารณาปรับปรุงและตรวจสอบหลักการคิดคาไฟฟาใหถูกตองตามอัตราการคํานวณของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค    
                 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบและดําเนินการ

ดานมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะทํางานทั้งสองชุดดังกลาว  

จักไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป   

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 

4.2 กรอบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี  งวดประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผูอํานวยการกองแผนงาน  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา นั้น เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ไดมีการปรับปรุง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  และเกณฑตัวบงช้ี             



    

 

 - 13 - 

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการประเมินดานประเภท

ของความเสี่ยง   

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ

เจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ไดกําหนดใหมี              

การปรับปรุงกรอบแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

สอดคลองกับระเบียบ และเกณฑมาตรฐาน ดังกลาว  รวมทั้งสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) เสนอใหแยกการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเปนคนละสวน โดย 

                 (1)การควบคุมภายใน  ใหเปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 

กําหนด และดําเนินการประเมินผล เมื่อส้ินปงบประมาณ  เพ่ือรายงานผลการประเมินตอ คตง. ภายใน 90 วัน

หลังส้ินปงบประมาณ  
     (2) การบริหารความเสี่ยง ใหประเมินความเสี่ยง หรือคาดการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต  โดยมีการพิจารณาสถิติ ขอมูล/สารสนเทศที่ผานมา ประกอบการพิจารณา  เพ่ือจะไดเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณตอไป   
                       1) การประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหประเมินเฉพาะการควบคุมภายใน

เทานั้น เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ไดทันภายใน 31 

ธันวาคม 2553 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) และสามารถนําผล

การประเมินไปใชประกอบการปรับแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
             2) การบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย และเจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย จักไดพิจารณากําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลอง

กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป  
   
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

-  พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ

เจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย เสนอ   
       ทั้งนี้ หากใหความเห็นชอบแนวทางดังกลาว โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) เกณฑการ

ประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   ทั้งน้ีสําหรับเกณฑการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขอให เปนไปมาตรฐานการประเมิน  5 ดาน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด              

และพิจารณาปรับเกณฑการประเมินผลการควบคุมภายใน  โดยใหคํานึงถึงความสะดวกและลดความ

ซ้ําซอนของการทํางานใหกับหนวยงานตางๆ   
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4.3 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล  Ramon  Magsaysay  Award 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา Ramon  Magsaysay  

Award  Foundation  เปนกองทุนที่กอตั้งข้ึนเพื่อเชิดชูเกียรติแกนาย Ramon  Magsaysay  อดีตประธานาธิบดี
ของฟลิปปนส  และไดมอบรางวัล Ramon  Magsaysay   Award  เปนประจําทุกป  เพ่ือยกยองผูที่ไดอุทิศตน
และประสบความสําเร็จอันดีในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียดานตางๆ  เชน  ความยากจน    ความเหลื่อมล้ําใน

สังคม  การทําลายสิ่งแวดลอมความขัดแยงในสังคม  การสรางสันติภาพ  การพัฒนาในดานตางๆ  เพ่ือ

ตอบสนองความเปนอยูที่ดีของประชาชนและธรรมาภิบาล 
ในปที่ผานมา  (พ.ศ.  2552)  เภสัชกรหญิง  ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ  จากประเทศไทย            

เปนผูที่ไดรับรางวัลดังกลาว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  การเสนอชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่เห็นสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับรางวัล   

Ramon   Magsaysay   
 
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับทราบ   ทั้งน้ีหากคณะพิจารณาเห็นควรเสนอบุคคลที่สมควรไดรับ

รางวัลดังกลาว  ใหนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

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

   คณบดีคณะรัฐศาสตร     นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่คณะรัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเปดดําเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน  

ซึ่งเปนความรวมมือการผลิตบัณฑิตกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยไดมีการลงนามความรวมมือและจัดการเรียนการสอน

มาตั้งแตปการศึกษา  2549  ซึ่งตามขอตกลงความรวมมือไดมีการจัดสรรคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน  ซึ่งเปนแบบเหมาจายปการศึกษาละ  33,000  

บาท  ดังนี้ 
1. รอยละ  30  ของเงินคาลงทะเบียน  จัดสรรเปนรายไดของ มหาวิทยาลัย 

                     2. รอยละ  15  ของเงินคาลงทะเบียนจัดสรรเปนคาใชจายของกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน

โครงการ  การบริหารจัดการโครงการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการกลางฯ 
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                     3.รอยละ  55  ของเงินคาลงทะเบียน  จัดสรรเปนคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ  

โดยแบงเปน 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ  2  คน 
3. คาหนังสือ/เอกสารวิชาละไมเกิน  450  บาท 
4. คาใชจายการสอน 

-  คาบรรยายวิชาของคณะรัฐศาสตรช่ัวโมง ละ  550  บาท 
-  คาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  10  รายวิชา 

    -  วิชาของคณะศิลปศาสตร  7  วิชา 
                                            (7*3 หนวยกิต*450 บาท  * จํานวนนักศึกษา) 

-  วิชาของคณะวิทยาศาสตร  3  วิชา   
     (3*3  หนวยกิต* 500 บาท * จํานวนนักศึกษา) 
-  คาตอบแทนคุมสอบ 

   5.  คาใชจายอื่นๆ   
 
 

  ปจจุบัน  หลักสูตรฯ  ดําเนินการรับนักศึกษามาแลว  3  รุน  ไดแก  รุนที่  1  สําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา  2552  มีนักศึกษาจํานวน  413  คน  รุนที่  2  จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  

2553  มีนักศึกษาจํานวน  133  คน  และรุนที่  3  จะสําเร็จการศกึษาในปการศึกษา  2555  มีนักศึกษา  93  

คน  ซึ่งจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลงทําใหหลักสูตรมีรายไดจัดสรรจากคาลงทะเบียนลดลง  ซึ่งสงผลกระทบตอ

การบริหารจัดการตลอด  3  ป  เนื่องจากรายรับที่ไดจากเงินจัดสรร  ไมเพียงคาใชจายในการบริหารจัดการ

โครงการ  และการเรียนการสอนตลอด  3  ป 
  เพ่ือใหคณะรัฐศาสตร  สามารถนําเงินรายไดจากคาลงทะเบียนของนักศึกษามาบริหารจัดการ

ในการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน  

ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา  คณะจึงขอลดสัดสวนการจัดสรร

คาลงทะเบียนของหลักสูตรฯ  ใหมหาวิทยาลัย  จากรอยละ  30  ของเงินลงทะเบียน  มาเปนรอยละ  10  หรือ 

รอยละ  15  ของเงินลงทะเบียน 
 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 - ขอลดสัดสวนการจัดสรรคาลงทะเบียนของหลักสูตรฯ  ใหมหาวิทยาลัย  จากรอยละ  30  ของเงิน

ลงทะเบียน  มาเปนรอยละ  10  หรือ รอยละ  15  ของเงินลงทะเบียน 
  

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติใหคงอัตรารอยละ  30  ไวเชนเดิมทั้งน้ีหากคณะรัฐศาสตร  มีปญหาทาง

การเงิน  ใหทําเรื่องแจงมหาวิทยาลัยเปนคราวไป 
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4.5 ขออนุมัติปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกตและการออกแบบเปนคณะศิลปประยุกต            
      และสถาปตยกรรมศาสตร 
        ผศ.ศักดิ์ชาย  สิกขา  รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน คณะศิลปประยุกตและการ

ออกแบบ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  1/2553  

วันเสารที่  30  มกราคม  2553  อนุมัติการเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม  พ.ศ.  

2552    สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป

ประยุกตและการออกแบบ  ครั้งที่  12/2553  วันที่  1  ตุลาคม  2553  เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อจากคณะศิลป

ประยุกตและการออกแบบ  เปนคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรที่

เปดการจัดการเรียนการสอน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

     -  ขออนุมัติปรับปรุงช่ือคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เปน คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม

ศาสตร  
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้ง
ตอไป    โดยจัดทํารายละเอียดประกอบเพิ่มเติม 

 
 

4.6 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2552  
     (ครั้งที ่ 3) 
     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงาน
ทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปการศึกษา  2552  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  219  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
1. คณะวิทยาศาสตร    จํานวน  15  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  เคมี      จํานวน   2  คน 
 -  สาขาวิชา  จุลชีววิทยา      จํานวน   1  คน 
 -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน   1  คน 
 -  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน 10  คน 
 -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    

    *  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   จํานวน   1  คน 
2. คณะเกษตรศาสตร    จํานวน   6  คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน  1  คน 
 -  สาขาวิชา  พืชไร      จํานวน  2  คน 
 -  สาขาวิชา  สัตวศาสตร      จํานวน  3  คน 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร   จํานวน  21  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา     จํานวน 17  คน 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จํานวน   1  คน 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน   3  คน 
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4. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  11  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม     จํานวน   6  คน 
 -  สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุน      จํานวน   2  คน 
 -  สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร    จํานวน   2  คน 
 -  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    จํานวน   1  คน 
5. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร     จํานวน   3  คน 
6.  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  24  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จํานวน   3  คน 
 -  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน   4  คน 
 -  สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   จํานวน   1  คน 
 -  สาขาวิชา  การบัญช ี      จํานวน   1  คน 
 -  สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน 15  คน 
7.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน  1  คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภณัฑ    จํานวน   1  คน 
8.  คณะนิตศิาสตร  จํานวน  20  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  นิตศิาสตร      จํานวน  20  คน 
9.  คณะรัฐศาสตร  จํานวน  118  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 -  สาขาวิชา  การปกครอง     จํานวน    5  คน 
 -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอก  การบริหารองคการ จํานวน    3  คน 
 -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอก  การปกครองทองถ่ิน จํานวน    3  คน 
 -  สาขาวิชา  การปกครองทองถ่ิน    จํานวน 107 คน 

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  219 คน   ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553     

 
 
 

4.7  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปการศึกษา  2552  
      (ครัง้ที ่ 2) 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงาน

ทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําป

การศึกษา  2552    มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  1  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา     จํานวน   1  คน 
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มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา  ประจําป
การศึกษา  2552   จํานวน  1  คน   ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553     

 
 
 
 
 
 

4.8 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ประจําปการศึกษา   
     2552  (ครั้งที่  2) 
            รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงาน

ทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

(ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2552  มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  17  คน  โดยจําแนกตาม

คณะไดดังนี้ 
  1.  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  1  คน    จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ 
   -  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

*  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จํานวน   1  คน 
  2.  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  2  คน  จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ 

 -  หลักสูตรบญัชีบัณฑติ (ตอเนื่อง)   จํานวน   2  คน 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  2  คน  จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี ้
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรตอเนือ่ง) จํานวน   2  คน 
4.  วิทยาเขตมุกดาหาร    จํานวน  12  คน  จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี ้
 -  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
  *  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตอเนื่อง) จํานวน   1  คน 
 -  หลักสูตรบญัชีบัณฑติ (ตอเนื่อง)   จํานวน  11 คน 

                       

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  

ประจําปการศึกษา  2552   จํานวน  17 คน   ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553     
 
 

4.9 ขอหารือการขอเรียกเก็บอัตราหนวยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา  สําหรับนักศึกษา 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  (โครงการความ  
      รวมมือ ทางวิชาการ) เพิ่มเติม นอกเหนือจากอัตราเดิมเหมาจาย 

              รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  โครงการ

ความรวมมือทางวิชาการ  คณะรัฐศาสตร  ประสงคจะเรียกเก็บเงินคาหนวยกิต  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา  

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  (โครงการความรวมมือ

ทางวิชาการ)  โดยการลงทะเบียนเรียนซ้ําในระยะเวลา  3  ป  ของหลักสูตรนักศึกษาไมตองเสียคาใชจาย

เพ่ิมเติมใดๆ  เนื่องจากไดเหมาจายคาธรรมเนียมการศึกษาแลว  ในอัตราคาธรรมเนียมเหมาจายของ

นักศึกษาในหลักสูตรนี้  คือ 33,000  บาท/ป 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

 ขออนุมัติในหลักการเพ่ือกําหนดคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนซ้ํา  นอกจากคาธรรมเนียมเหมาจาย           

ซึ่งปจจุบันนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา  มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตรา  ภาคบรรยาย  หนวยกิตละ  

200  บาท  ภาคปฏิบัติ  หนวยกิตละ  400  บาท  นักศึกษาโครงการพิเศษ  เรียกเก็บในอัตราภาคบรรยาย  

หนวยกิตละ 750  บาท  ภาคปฏิบัติ  1,500  บาท 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนดคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนซ้ํา นอกจาก
คาธรรมเนียมเหมาจาย  โดยมอบกองบริการการการศึกษาจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยตอไป   

 
 
 

4.10 ขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคการศึกษาที่  1/2553   
        (ครัง้ที่ 3) 
                         ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ  กอง

บริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา  2552  (ครั้งที่ 3)  มีผูผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  84  คน  โดยจําแนกตามคณะ

ไดดังนี้ 
   ระดับปริญญาโท   จํานวน  74  คน   
    

                    1.  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  10  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้   
    -  สาขาวิชา  เคมี    จํานวน   1  คน 
    -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน   9  คน 
   2.  คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  16  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร   จํานวน   2  คน 
    -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
                                                       เพ่ือพัฒนาชนบท            จํานวน  14  คน 
     3.  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  12  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  เครื่องกล    จํานวน   4  คน 
    -  สาขาวิชา  โยธา    จํานวน   1  คน 
    -  สาขาวิชา  ส่ิงแวดลอม   จํานวน   7  คน 
   4.  คณะศิลปศาสตร  จํานวน    4  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ 
                                             เปนภาษาตางประเทศ   จํานวน   3  คน 
    -  สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา   จํานวน   1  คน 
   5.  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน    2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  จํานวน   1  คน 
    -  สาขาวิชา  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ  จํานวน   1  คน 
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   6.  คณะรัฐศาสตร  จํานวน  24  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  24  คน 
  ระดับปริญญาเอก จํานวน  10  คน 
   1.  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน    4  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  ฟสิกส    จํานวน   4  คน 
   2.  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน    2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  ส่ิงแวดลอม   จํานวน   2  คน 
   3.  คณะรัฐศาสตร  จํานวน    4  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
    -  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร   จํานวน   4  คน 
        
                   ทั้งน้ี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอประเด็นการพิจารณาเพิ่มเติม ในกรณีการขอ

สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะรายที่ตองพิจารณา)  ดังน้ี 

                     กรณีที่  1  กลุมที่คณะรับรองใหสําเร็จการศึกษาภายใน  29  ตุลาคม  2553  แตสง

เร่ืองถึงโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย หลังวันที่  29  ตุลาคม  2553  เห็นควรอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

                     กรณีที่  2  กลุมที่อยูระหวางการตรวจรูปเลม  แตคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา วันที่  

29  ตุลาคม  2553  เน่ืองจากการดําเนินการในกระบวนการสําเร็จการศึกษายังไมแลวเสร็จ  จึงเห็นควร

ไมอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา  2/2553  เน่ืองจากอยูระหวางการตรวจรูปเลมและขาดผลการประเมิน

หนวยกิตการคนควาอิสระ 
                     กรณีที่  3  คณะรับรองการสําเร็จการศึกษา  ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2553  แต

เอกสารหลักฐานไมครบ และคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับกําหนด 
                                  กลุมที่ 1  จํานวนนักศึกษา  2  ราย อยูระหวางการตรวจสอบรูปเลม ขาดผล

การเรียนและผลประเมินหนวยกิตการคนควาอิสระ ขอใหคณะนําไปรับรองการสําเร็จการศึกษาใหม  

เน่ืองจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ 
                                  กลุมที่ 2  มอบผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ พิจารณาประสานคณะในแนว

ทางการสําเร็จการศึกษาดังกลาว  หากดําเนินการทันใหแจงเวียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            

ใหจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2553                                     
                                  กลุมที่ 3  ในรายที่ 5-16 ขอใหคณะใหขอมูลเพิ่มเติมและเน่ืองจากไมเปนไป

ตามขอบังคับ  (แกไขงานเกิน  60  วัน)  ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เพื่อพิจารณา

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตอไป 
                                  กลุมที่ 4  ในรายที่ขาดรูปเลมฉบับสมบูรณ ใหคณะนําเสนอขอมูลเพิ่มตอที่

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตอไป 
                                  กลุมที่ 5  ใหคณะนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา  เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
                                  กลุมที่ 6  ใหคณะนําเสนอขอมูลเพิ่มตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
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                     กรณีที่  4  กลุมนักศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษา  ภายใน  1-5  พฤศจิกายน 

2553  กลุม 4 ไมยกเวนคารักษาสถานภาพ (ใหรักษาสถานภาพและขยายเวลาศึกษา) และใหสําเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษา  2/2553 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังน้ี 
                 ประเด็นที่ 1  มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา  2552  จํานวน 83  คน  ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553  
                 ประเด็นที่ 2  มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา  2552  รายที่ตองพิจารณาพิเศษ จํานวน  15  คน   ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553 

 
4.11 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราธรรมเนียมหนวยกิต  หลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิต 
          ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยคณะศิลปประยุกตและ

การออกแบบ  ขออนุมัติปรับลดอัตราคาธรรมเนียมหนวยกิต  หลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิต  จากหนวย

กิตละ  3,000  บาท  เปน  หนวยกิตละ  2,000  บาท  เหตุผลเนื่องจากปจจุบันมีสถาบันการศกึษาหลายแหง

เปดสอนในหลักสูตรใกลเคียงกัน  ประกอบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะมีอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน  ทั้งสถาบันภูมิภาคและสวนกลางกําหนดคาธรรมเนียมอยูระหวาง  21,500  -  

35,000  บาท/ภาคเรียน  สวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  43,000  บาท/ภาคเรียน 
   ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่  28  

ตุลาคม  2553  เห็นชอบในหลักการเบื้องตนเรื่องการขอลดอัตราคาธรรมเนียมหนวยกิต  หลักสูตรศิลป

ประยุกตมหาบัณฑิตซึ่งคณะไดพิจารณาเรื่องความคุมทุนในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแลว  

สามารถบริหารจัดการได 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   -  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมหนวยกิต  หลักสูตรศิลปประยุกตมหาบัณฑิต 

 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยใหเร่ิมใชกับนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว              

ทุกคน  ตั้งแตภาคตนปการศึกษา  2554   เปนตนไป 

 
 

4.12 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมรายวิชา  หลักสูตร ระดับปริญญาโท          
       ที่จัดการเรียนการสอนวันทําการปกติ  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  5  หลักสูตร     
                  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร  ขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมรายวิชา  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ที่จัดการเรียนการสอนวันทําการปกติ 

(เรียนวันจันทร-ศุกร) จากเดิมหนวยกิตละ  2,500  บาท  ขอปรับเปลี่ยนเปนหนวยกิตละ 1,200  บาท  

จํานวน  5  หลักสูตร  ไดแก 
   1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
   3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
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   4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 เหตุผลในการขอปรับลดคาธรรมเนียมหนวยกิต 
   1.  เพ่ือสรางแรงจูงใจผูที่สนใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทมากขึ้น 
   2.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีรายไดนอย 
   3.  เพ่ือใหมีจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น  และทําใหผลงาน

ตีพิมพของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
   4. เพ่ือใหผูที่สนใจเขาศึกษาตอจํานวนมาก  ทําใหเกิดการแขงขัน  คณะวิทยาศาสตรมีโอกาส

เลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงข้ึน 
   ทั้งนี้  มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที  28  

ตุลาคม  2553  เห็นชอบในหลักการเบื้องตน  เร่ืองการขอปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมหนวยกิต  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  ภาคปกติ (เรียนจันทร-ศุกร)  จากเดิมหนวยกิตละ  2,500  บาท  เปน 1,200  

บาท  ซึ่งคณะไดพิจารณาเรื่องความคุมทุนในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแลว  สามารถ

บริหารจัดการ 

  

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  โดยใหเร่ิมใชกับนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว           

ทุกคน  ตั้งแตภาคตนปการศึกษา  2554   เปนตนไป 
 
 
 
 

4.13 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และแนวทาง 
       การดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพฯ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดลงนามคํารับรองฯ เพ่ือปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายของกลุมสถาบันที่

เนนการผลิตและการวิจัย ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นั้น กระบวนการดําเนินงานที่

สําคัญ ประกอบดวย  
1. การเจรจาคาเปาหมายระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการของ ก.พ.ร. (เฉพาะตัวชี้วัดที่ 

3 และ 4 คือ การบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.) 
2. การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 
3. การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 

12 เดือน ตอ ก.พ.ร.  โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีผูรับผิดชอบการดําเนินงานทุกตัวชี้วัด  
4. การรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดยผูประเมินที่แตงตั้งโดย ก.พ.ร. 
5. การรับเงินรางวัลประจําป โดยมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดสรรเงินรางวัล 

     ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ

แนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้ 
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1. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ต.ค. 52  – ก.ย. 53)  

คํารับรองฯ ประกอบดวยตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด สามารถรายงานผล ณ วันที่ 31 ต.ค. 53 

รวม 24 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.5411 คะแนน (เต็ม  5 คะแนน) โดยตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 

ที่ระบุผลงานเปน n/a มีคาคะแนน 1 คะแนน จะปรับคาคะแนนตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานภายนอก

อีกครั้ง เชน ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการติดตาม

ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตในเดือน ธ.ค. 53 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตฯ ที่สํารวจโดย ก.พ.ร. เปนตน  

สรุปผลการประเมินตนเองแยกตามกลุมคะแนน มีดังนี้ 

1.1 ผลการดําเนินงาน  3 คะแนนขึ้นไป   จํานวน  15  ตัวชี้วัด  (รอยละ 62.5) 
1.2 ผลดําเนินงาน   ต่ํากวา 3 คะแนน  จํานวน   9 ตัวชี้วัด  (รอยละ 37.5) ประกอบดวย 

 

 

 

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  

มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามกระบวนการดําเนินงานหลักของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยประเด็นที่

จะสงผลใหการดําเนินงานมีความแตกตางกัน คือ 

            2.1 มหาวิทยาลัยเปล่ียนจุดเนน จากเดิม กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เปน 

กลุมสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ซึ่งจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑที่ใช

ประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด  คาน้ําหนัก ผลงาน คาคะแนน 

1.จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร (ตัวบงชี้ 3.2) 
2.5 2 1 

2. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร 

(ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ) 
2  30% 1 

3. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลสิทธิบัตร  

(ตัวชี้วัดที่ 4.2.3) 
3 1% 1 

4 .  ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า ส ถ า บั น สู ร ะ ดั บ ส า ก ล  

(ตัวชี้วัดที่ 5) 
5 1 1 

5. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
(ตัวชี้วัดที่ 8.1)               

1 32 % 1 

6. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 
 (ตัวชี้วัดที่ 8.2) 

1 84% 1 

7. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  
(ตัวชี้วัดที่ 15.1) 

2.5 1 1 

8. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

(ตัวชี้วัดที่ 16) 
3 2 1 

9. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (ตัวชี้วัดที่ 17) 

5 4 2 
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2.1.1 ระดับความสําเร็จฯ ในการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ และจุดเนน (ตัวชี้วัดที่ 3) 

กําหนดตัวชี้วัดยอย 4 ตัวชี้วัด 
2.1.2 ระดับความสําเร็จฯ ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. (ตัวชี้วัดที่ 4)  ประมาณ 7 

ตัวชี้วัด 

2.2  การกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  จะยังคงแนวทางและหลักเกณฑตาม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  และตัวชี้วัดใดที่  สกอ.  หรือ  สมศ. 
ประเมินแลวสํานักงาน  ก.พ.ร.  จะไมประเมินซ้ําซอน  โดยจะขอใชขอมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกลาว
จาก สกอ. หรือ สมศ. ผานการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ในระบบ  CHE QA Online  

         สําหรับแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ สํานักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางการกําหนด

กรอบการประเมิน และงานประกันคุณภาพฯ ไดจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน บูรณาการการดําเนินงานรวมกับการ

ประกันคุณภาพ รวมทั้ง จะไดหารือรวมกับผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมายตอไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
              -  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ และกรุณาใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนต่ํากวา  3 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)  
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะ/สํานัก ที่มีตัวช้ีวัดที่ระดับคาคะแนนต่ํากวา  3  คะแนน  

พิจารณาดําเนินการนําสงขอมูล/เอกสารเพิ่มเติม ไปยังงานประกันคุณภาพเพื่อพิจารณารวบรวมตอไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
5.1 การกําหนดใหศูนยสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี  เปนสถานพยาบาลของทางราชการ 

   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดขอใหกระทรวงการคลัง

พิจารณากําหนดให  “ ศูนยสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ”  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เปนสถานพยาบาลของทางราชการ   ตามมาตรา  4  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ              

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และที่แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหผูมีสิทธิสามารถนําคารักษาพยาบาลมาเบิกจาก

ทางราชการได 
  กรมบัญชีกลาง  ไดพิจารณาและตอบขอหารือ  ดังนี้  ตามมาตรา  4  แหงพระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2553  บัญญัตินิยามคําวา  “ สถานพยาบาลของทางราชการ
หมายความถึง  สถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน และให

หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ
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ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย  และองคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก  โรงพยาบาลประสานมิตร  และสถานพยาบาลอื่น  ที่กระทรวงการคลังกําหนด ”  ดังนั้นหากศูนยสุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เปนสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ถือวาเปน

สถานพยาบาลของทางราชการตามนัยมาตรา  4  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล  พ.ศ.  2553 
 

 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

5.2  ภาระงานผูเชี่ยวชาญพิเศษชาวตางชาติที่ประจําอยูที่งานวิเทศสัมพันธ   
   ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่งานวิเทศสัมพันธ  

สํานักงานอธิการบดีไดรับการอนุมัติใหมีการจางผูเช่ียวชาญพิเศษชาวตางชาติ  จํานวน  1  อัตรา  มารวม

ปฏิบัติงานในหนวยงานเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกงานราชการ ซึ่งในปจจุบัน

คือ  นายโรเบิรต  เทรเมน (Robert   Tremayne)  โดยมีภาระงานในหนาที่ซึ่งปรากฏในสัญญาการจางงานดังนี้ 
  1.  ใหคําปรึกษาและดําเนินการดานวิเทศสัมพันธ  การประสานงานกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ    รวมไปถึงโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาตางๆ   
  2.  ดําเนินงานทั่วไปที่เก่ียวของกับภาษาอังกฤษเชน  การเขียนโตตอบจดหมาย  และ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนภาษาอังกฤษ 
  3.  แนะนําและใหความชวยเหลือดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   
                4.อบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรของโรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง 
  5. ปฏิบัติงานสอนตามที่ไดรับการรองขอ  สัปดาหละ  6  ช่ัวโมง 
         6. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

5.3  รายงานสถานการณนํ้าทวมและแนวทางการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ  สืบเนื่องจากที่สถานการณน้ําทวมในหลายๆ  พ้ืนที่ของจังหวัดตางๆ   ไดสรางความเดือดรอนใหกับ

ผูประสบภัยน้ําทวม  ดังนั้น  ในเบื้องตน  กองกลางจึงไดเรียนเชิญทานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผน

และพัฒนา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน  

และผูอํานวยการกองคลัง  ในเบื้องตนไดขอสรุปรวมกัน  ดังนี้ 
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  1.  มหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธการรวมบริจาค  เงิน  ส่ิงของ น้ําดื่ม โดยใหคณะตางๆ  

รวบรวม  เพ่ือนําสง  กองกลาง  ภายในวันศุกรที่ 12  พฤศจิกายน  2553 ในสวนการรับบริจาคเปนจํานวน

เงิน  เห็นควรเปดบัญชี  “  ชวยเหลือน้ําทวม ”  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพ่ือใหผูมีจิตศรัทธาสามารถรวม
บริจาคไดโดยสะดวกและใหกองคลังจัดทําตูบริจาคเงินบริเวณดานหนาตึก  สํานักงานอธิการบดี (หลังใหม) 

โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการจากกองคลัง  กองกลาง  เพ่ือตรวจนับเงินประจําวัน  พรอมตรวจรับสิ่งของ 
  2.  ในสวนของนักศึกษาและสโมสร  มอบหมายให  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย

พัฒนานักศึกษา ประสานงานกับนักศึกษาที่จะออกไปรับบริจาคในนามสโมสร  หรือองคกร  โดยใหแสดง

เอกสารจากมหาวิทยาลัยดวยการติดบัตรนักศึกษาและใหแตงกายนักศึกษาทุกครั้งที่ออกไปรับบริจาค 
  3.  มอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบประสานกับ

คณะเกษตรศาสตร  ตั้งกลองรับบริจาค  ที่กองอํานวยการงานเกษตรอีสานใต  ระหวางวันที่  5 -  7  

พฤศจิกายน  2553  โดยใหมีการแตงตั้งคณะทํางานที่รับผิดชอบ 
  4.  ในการชวยเหลือพ้ืนที่น้ําทวมของอําเภอวารินชําราบ  เห็นควรใหนักศึกษา  บุคลากร  ทุก

คณะเดินทางไปมอบของบริจาค ( ที่ไดรับรวมตาม ขอ 1 ) ใหผูประสบภัยเขตเทศบาลวารินชําราบในวันเสาร

ที่  13  พฤศจิกายน  2553  เวลา  13.30  น.  รวมตัวพรอมกันที่สํานักงานอธิการบดี เวลา  13.00  น.  

โดยรถยนตสวนกลาง  และของทุกคณะ 
  5.  จํานวนเงินที่จะบริจาครวบรวมจากการรับบริจาคสนับสนุนจากทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน  

และมหาวิทยาลัยสมทบเปนจํานวนเต็มตามความเหมาะสมแลวนํามอบผานสื่อสถานีโทรทัศน  เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  โดยเห็นควรจัดทําบัญชีรายการผูรวมบริจาค 

 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 
 
  

5.4  พิธีทําบุญสืบชะตาเมืองอุบลราชธานี และงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวร 
       ราชสุริยวงษ (เจาคําผง) ประจําป  2553 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ  ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
จะจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ หรือเจาคําผง พิธีทําบุญสืบชะตาเมือง

อุบลราชธานี และงานวันรําลึกแหงความดี ประจําป 2553  โดยเริ่มพิธีผูกโยงดายสายสิญจนมงคล ระหวาง

วันที่ 6-10 พฤศจิกายน  2553  จากทุกหลังคาเรือนไปยังศูนยรวมของหมูบาน – ตําบล – อําเภอ – จังหวัด 

ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง ซึ่งมีพิธีอัญเชิญพระแกวศักดิ์สิทธิ์คูเมือง 4 องค คือ พระแกวบุษราคัม พระแกว

ไพฑูรย พระแกวโกเมน และพระแกวขาวน้ําคาง ประกอบพิธีทําบุญสืบชะตาเมืองอุบลราชธานี                       
                   จากนั้น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจาคําผง ครั้งที่ 15  
ซึ่งเจาคําผงเปนผูกอตั้งเมืองและเปนเจาเมืองอุบลราชธานีคนแรก พรอมทั้งครองเมืองยาวนาน รวม 17 ป 
สําหรับพิธีการในวันนั้นจะมีพิธีสักการะบูชาพระเจาใหญองคหลวง ขบวนแห พิธีวางขันหมากเบ็งถวายสักการะ
เจาคําผง สวนงานวันรําลึกแหงความดี  
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                    ในวันที่ 11  พฤศจิกายน 2553  มีการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียแหงความดี เพ่ือเปนการ
รําลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานีที่เคยชวยเหลือทหารพันธมิตรซึ่งตกเปนเชลยศึกของกองทัพญี่ปุน

ใน  ระหวางทําสงครามมหาเอเชียบูรพา 
           นอกจากนี้ในระหวางการจัดงานครั้งนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการความเปนมาการกอตั้งเมือง
อุบลราชธานี นิทรรศการสาธิตภูมิปญญาอุบลราชธานี การแสดงของศิลปนจังหวัดอุบลราชธานี และการแสดง
ของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือใหประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ

อํานาจเจริญ ไดรําลึกถึงบรรพบุรุษผูสรางเมืองอุบล พรอมทั้งสงเสริมการสรางความดี ความรัก ความสามัคคี 
ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด และสํานึกแหงความกตัญู ตลอดจนการอนุรักษและธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมสืบตอไป 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ   

6.1 การลงนามเพื่อตอสัญญาในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง  
     มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (มช.ลาว) สาธารณรัฐประชาธิปไตย      
     ประชาชนลาว 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (มช.ลาว)  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดส้ินสุดลงในเดือนเมษายน  2552  (ลงนามเมื่อเดือนเมษายน  

2547  บันทึกขอตกลงฯ  มีผลบังคับใชระยะเวลา  5  ป หลังจากลงนาม) นั้น 
งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งเปนหนวยงานผูรับผิดชอบดานความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  มีความเห็นวาการตอสัญญาในบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการฯ จักกอเกิดประโยชนตองานวิชาการระหวางประเทศในแถบลุมแมน้ําโขงตอไป  จึงใครขอเสนอ (ราง) 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฯ  เพ่ือที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 
ทั้งนี้  กิจกรรมที่ไดดําเนินการใหความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว              

ในหวงเวลาที่ไดลงนามในบันทึกขอตกลงฯ  โดยสรุปมีดังตอไปนี้ 
1.  มอบหนังสือใหหองสมุดมหาวิทยาลัย  จํานวน  1,000  เลม (2547) 
2.  มอบทุนการศึกษาระดับ  ปริญญาโท/เอก  จํานวน  29  ทุน  (2548-2553)  จํานวน  

6 คณะ  12  สาขา 
3.  พัฒนา  Joint  Study  Program :  MA  in  TEFL  (2548-2552)  ที่คณะอักษรศาสตร  

โดยมีงานวิเทศสัมพันธและอาจารยผูสอนในหลักสูตร  TEFL  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีการสนับสนุน  

ชวยเหลือในการจัดทําหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
4.  รวมพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย  เพ่ือเปดสอนเปนวิชาเลือกที่  คณะอักษรศาสตร ในป  

2552  (2549-2551) 
5.  อบรมหลักสูตรระยะสั้น และศึกษาดูงานในดานตางๆ  เชน  ภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร 

หลักสูตร,การสอน,การบริหารจัดการ,และการวิจัย 
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6.  แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรในโครงการ  GMS  สาขาวิทยาศาสตร  และภาษาไทย 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  พรอมนี้มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธตรวจสอบ
บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         

หากพบวาหมดอายุ  หรือใกลหมดอายุ  และมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่จะดําเนินการตอก็ขอใหพิจารณา

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอตออายุตอไป    

 
 
 

6.2 ขอยกเวนการรักษาสถานภาพนักศึกษา 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยนายนุชิต  ศุภพินิจ  

นักศึษารุนที่  1  (ร.ม.) และ นางสาวพรมณี  แสงโยธา นักศึกษารุนที่ 3(รปม.)นักศึกษาคณะรัฐศาสตร           

ไดดําเนินการจัดสงรูปเลมวิทยานิพนธและไดรับการตรวจสอบเอกสารจากงานบริหารบัณฑิตศึกษา              

กองบริการการศึกษา   ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2553  ซึ่งไมเปนไปตามกําหนดการสงรูปเลมวิทยานิพนธ          

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ตองนํากลับไปแกไขใหถูกตองสมบูรณและใหคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา            

จึงทําใหไมสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ไดและตองรักษาสถานภาพในภาคเรียนที่  2  
 

ในประการดังกลาว  จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอยกเวนการรักษาสถานภาพ

นักศึกษา  2  ราย  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการศึกษา         

โดยกําหนดใหสงรูปเลมวิทยานิพนธพรอมการยื่นเร่ืองสําเร็จการศึกษา  ที่งานบริหารบัณฑิตศึกษา              

ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2553   จึงเห็นชอบไมยกเวนคารักษาสถานภาพ 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 
 

6.3 แนวทางการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา นําเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ            

ตามที่ มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเลือกตัวบงช้ียอยการดําเนินการที่สะทอนอัตลักษณ และตัวบงช้ีมาตรการ

สงเสริม 2 ตัวบงช้ี คือ  
 ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวตัถุประสงคของการจัดตังสถาบนั คือ 

(1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบทพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อทองถ่ิน 

(2) การสืบสานโครงการพระราชดําริ 

ตัวบงช้ีที่ 18 บทบาทของสถาบันอดุมศึกษาในการชี้นาํและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตาง 

(1) การสงเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดาํริ 

(2) ส่ิงแวดลอม พลังงาน 

(3) สุขภาพ 
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 เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 ยังไมมีการเสนอขอกิจกรรม/โครงการเพื่อรองรับการ

ดําเนินงานในตัวบงช้ีที่ 16(2) และ 18(1) แตอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินโครงการ

มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชุน  หรือโครงการ USC ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนซึ่งสามารถเชื่อมโยงโครงการพระราชดําริ  และในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไดรับการจัดสรร

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ จํานวน 1,000,000 บาท   ในเบื้องตนไดมอบใหคณะวิทยาศาสตรเปน

เจาภาพในการดําเนินงาน โดยเปนผูประสานกับคณะอื่นๆ เพ่ือดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการ 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

6.4 แนวทางการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555 

   
 

                           -  หนวยงานแจงถอนเร่ือง  -  

 
 
6.5 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวโรกาสเฉลิม               
      พระชนมพรรษา  ครบ  84 พรรษา  ในป  2554 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ            

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  

“โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 

พรรษา” งบประมาณจํานวน 1,571,100 บาท นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  มีมติเห็นชอบใหกองกลางรวมกับกอง

แผนงานเปนผูประสานงาน   โดยมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน เปนประธานคณะทํางาน 

และ ผูชวยศาสตราจารยสิทธา  เจนศิริศักดิ์ เปนรองประธาน  กรรมการประกอบดวยผูแทนคณะ/สํานัก ซึ่งจะ

มีการแตงตั้งอยางเปนทางการตอไป   

 กิจกรรมในโครงการ กําหนดใหมีการจัดงานแสดงหรือนิทรรศการ เดือนละ 1-2 ครั้ง          

โดยรวมมือกับจังหวัด และหนวยงานภายนอกอื่นๆ กิจกรรมแรกที่จะดําเนินการ คือ  “โครงการมหกรรม

ดนตรีไทย บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ”  เพ่ือเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2553 ณ บริเวณหนาพิพิธภัณฑ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

โดยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เปนเจาภาพ และอาจจะมีหนวยงานอื่นๆ เขารวม ซึ่งจะมีการ

ประชุมอีกครั้งเมื่อไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเรียบรอยแลว  

 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ 
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6.6   ผลการติดตามโครงการวิจัยที่คางสงผลงานวิจัย/รายงานทางการเงิน  ประจําป 

        งบประมาณ  พ.ศ.  2538-2550  

   
 

              -  หนวยงานแจงถอนเร่ือง  -  
 
 
6.7  สรุปการจัดงานเกษตรอีสานใตประจําป  2553 

  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  โครงการบริหารวิชาการแกชุมชน

งานเกษตรอีสานใต  โดยจัดในระหวางวันที่  29  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  7  พฤศจิกายน  2553              

เปนระยะเวลา  10  วัน  มีคนเขาชมงานประมาณ  143,000  คน  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 
  1.  การเสวนาทางวิชาการ  เร่ือง “  วิกฤตขาว.....โอกาสไทย ? ”  จัดในวันที่  29  ตุลาคม  

2553  ณ  อาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจ (โรงแรม)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดยมีนักวิชาการ  เกษตรกร  ผูประกอบการภาคเอกชน  เขารวมประมาณ  400  คน 
                  2.  นิทรรศการทางวิชาการภาครัฐ 
   2.1  นิทรรศการหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    2.2  นิทรรศการหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2.3  นิทรรศการรัฐวิสหกิจและหนวยงานเอกชน 
   2.4  นิทรรศการจากหนวยงานราชการอื่นๆ  เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

วิทยาลัยสารพัดชาง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เปนตน 
  3.  การจัดแสดงรถยนตและจักรกลทางการเกษตร  ไดมีการแสดงรถยนตและรถแทรคเตอร

ย่ีหอตางๆ  เชน  นิสสัน  มิสซูบิชิ  มาสดา  โปรตอน  คูโบตา นิวฮอลแลนด  และเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

ตางๆ  เชน  เครื่องสีขาว  เครื่องห่ันยอยเศษวัสดุทางการเกษตร 
  4.  กิจกรรมการประกวดและการแขงขัน  ประกอบดวย  การประกวดกลวยไม  ชวนชม          

ไมดอก  ไมผล  การประกวดสุนัข  ปลากัด  การแขงขันตีกลองเส็ง  การประกวดดนตรีสากล  การแขงขันเซปค

ตะกรอ  เปนตน 
  5.  กิจกรรมการจําหนวยสินคา  ภายในงานมีรานคาจําหนายไมดอกไมประดับ  อาหาร สินคา

ทั่วไป  มากกวา  150  รานคา 
  6.  การจัดกิจกรรมบุญกฐิน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและองคการบริหารสวนตําบลที่อยู

บริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัย  ไดจัดกิจกรรมบุญกฐินเพื่อใหผูเขาชมงานไดมีสวนรวมในการอนุรักษสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามในงานอีสานใต 

 
 
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 






