
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที ่12/2553 
วันพฤหัสบดีที่   9   ธันวาคม   2553   เวลา 09.30   น. 

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

         ผูมาประชุม 
 

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

4. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา อ.นรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

5. รองอธิการบดฝีายประกันคณุภาพและสารสนเทศ อ.สุรชัย   จูมพระบุตร กรรมการ 

6. รองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนุษย ผศ.ธนพรรณ ธาน ี กรรมการ 

7. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ อ.สิรินทรทิพย บุญม ี กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ อ.จุฑามาศ หงษทอง กรรมการ 

9. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 

10. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวชิาการ ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ ์ กรรมการ 

11. ผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณปูโภค ผศ.เกรียงศักดิ ์ แกวกุลชัย กรรมการ 

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

15. รักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 

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

18. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
19. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกตและการออกแบบ นายสมโชค หอมจันทร กรรมการ 
20. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
21. รักษาราชการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
22. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 

23. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย อ.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
24. รองอธิการบดฝีายบริหารและชุมชนสัมพันธ ผศ.มนญู ศรีวิรัตน กรรมการและ 

เลขานุการ 
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         เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ    
   - ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่  11/2553  เมื่อวันอังคาร ที่  9  พฤศจิกายน 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 11/2553  เมื่อวันอังคาร ที่  9  พฤศจิกายน  2553   โดยการแจง

เวียนรับรองมติที่ประชุม  ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.2.1/ว 962 ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2553 

25. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลนิ ี ธนสันต ิ ผูชวยเลขานุการ 

24. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 ผูไมมาประชุม    

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ลาคลอด 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและพัฒนา ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ ติดราชการ 

     

 ผูเขารวมประชุม 
 

   

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

3. นางรัชน ี นิคมเขตต ผูอํานวยการกองคลัง 

4. อ.ศรัณย สุดใจ รองคณบดีฝายบริหาร  คณะรัฐศาสตร 

5. ผศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ ผูจัดการสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6. นายปริทัศน มัทวานุกูล หัวหนาโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 

7. นางนัยนา บัวเขียว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน 

8. นางสาวรุงตะวนั คุณสมบตั ิ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

ระเบียบวาระที่  4.10       
 หนาที่  20   
                 บรรทัดที่  16 
ไมอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา  

2/2553  เนื่องจากอยูระหวางการตรวจรูปและ

ขาดผลการเรียน 

 
 
 
ไมอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา  

2/2553  เนื่องจากอยูระหวางการตรวจ

รูปเลมและขาดผลการประเมินหนวยกิต  

การคนควาอิสระ 
 

 
 
 
อ.จุฑามาศ  หงษทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
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รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

              บรรทัดที่  20-21 
 
 กลุมที่ 1  อยูระหวางการตรวจสอบรูปเลม  

ขอใหคณะนําไปรับรองการสําเร็จการศึกษาใหม  

เนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาไมเปนไป

ตามเกณฑ 

 
 
กลุมที่ 1   จํานวนนักศึกษา   2  ราย อยู

ระหวางการตรวจสอบรูปเลม ขาดผลการเรียน

และผลประเมินหนวยกิตการคนควาอิสระ 

ขอใหคณะนําไปรับรองการสําเร็จการศึกษา

ใหม  เนื่องจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาไม

เปนไปตามเกณฑ 

บรรทัดที่  22-24 
 
 กลุมที่ 2  มอบผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

พิจารณาประสานคณะในแนวทางการสําเร็จ

การศึกษาดังกลาว  หากสามารถแจงเวียนใหจบ

การศึกษาในภาคการศึกษา 1/2553  จึงให

สําเร็จการศึกษาได 
 

 
 
กลุมที่ 2  มอบผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

พิจารณาประสานคณะในแนวทางการสําเร็จ

การศึกษาดังกลาว  หากดําเนินการทันใหแจง

เวียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และใหสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  

1/2553   

บรรทัดที่  34 – 35 
 
กรณีท่ี  4  กลุมนักศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จ

การศึกษา  ภายใน  1-5  พฤศจิกายน  2553    

กลุม  4  ใหยกเวนคารักษาสถานภาพและให

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา  2/2553 
 

 
 
กรณีท่ี  4  กลุมนักศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จ

การศึกษา  ภายใน  1-5  พฤศจิกายน 2553  

กลุ ม  4  ไ ม ยก เ ว น ค า รั ก ษ า ส ถ านภ าพ  

(ใหรักษาสถานภาพและขยายเวลาศึกษา) 

และใหสํ า เร็จการศึกษาในภาคการศึกษา  

2/2553 

หนาที่  21   
                บรรทัดที่  1 – 5 
 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

        ประเด็นที่ 1  มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  84  คน  ใน  

วันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553  
           ประเด็นที่ 2  มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  15  คน   ในวัน

อังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553 
 

 
 
 
มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 
        ประเด็นที่  1  มีมติ เห็นชอบในการ

อนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําปการศึกษา  2552  จํานวน 83 คน  

ในวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553  
           ประเด็นที่ 2  มีมติ เห็นชอบในการ

อนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประ จํ าป ก ารศึกษา   2552  รายที่ ต อง

พิจารณาพิเศษ จํานวน  15  คน   ในวัน

อังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จุฑามาศ  หงษทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
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มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

ระเบียบวาระที่  4.11       
 หนาที่  21   
                 บรรทัดที่  19   
 
มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตาม

เสนอ 

 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  

โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 

ทุกคน  ตั้งแตภาคตนปการศึกษา  2554   เปน

ตนไป 

ระเบียบวาระที่  4.12       
 หนาที่  22 
                 บรรทัดที่  13   
มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตาม

เสนอ 

 

 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  

โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 

ทุกคน  ตั้งแตภาคตนปการศึกษา  2554   เปน

ตนไป 

ระเบียบวาระที่  6.2       
 หนาที่  28 
                 บรรทัดที่  10   
ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2553  ซึ่งไม

เ ป น ไ ป ต า ม กํ า ห น ด ก า ร ส ง รู ป เ ล ม

วิทยานิพนธ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   จึงทํา

ใหไมสามารถเขารับพระราชทานปริญญา

บัตรได 

 
 
 
ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2553  ซึ่งไมเปนไปตาม

กําหนดการสงรูปเลมวิทยานิพนธ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด   ตองนํากลับไปแกไขใหถูกตองสมบูรณ

และใหคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา  จึงทําให

ไมสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

ไดและตองรักษาสถานภาพในภาคเรียนที่  2  

ระเบียบวาระที่  6.2       
 หนาที่  28 
                 บรรทัดที่  17   

    -  ใหตัดขอความ  - 
ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2553   จึง

เห็นชอบไมยกเวนคารักษาสถานภาพ และ

ให สํ า เ ร็ จการศึ กษาในภาคการศึ กษา  

2/2553 

 
 
 

ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2553  จึงเห็นชอบ

ไมยกเวนคารักษาสถานภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.อุทิศ  อินทรประสิทธ์ิ    
รองอธิการบดีฝายวิชาการ      

 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

ระเบียบวาระที่  6.2       
 หนาที่  28 
                 บรรทัดที่  7-8   
นายอนุชิต  ศุภพินิจ  นักศึกษารุนที่  1  

(ร .ม .) และ นางสาวพรมณี   แสงโชติ  

นักศึกษารุนที่ 3 (รปม.)นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร      

 
 
 
นายนุชิต  ศุภพินิจ  นักศึกษารุนที่ 1 (ร.ม.) และ 

นางสาวพรมณี  แสงโยธา  นักศึกษารุนที่ 3          

(รปม.)นักศึกษาคณะรัฐศาสตร                     

 
 
 
อ.จุฑามาศ  หงษทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
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2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่  1/2553 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันพุธ ที่  24  พฤศจิกายน 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 1/2553 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน  2553                

โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.2.1/ว  938  ลงวันที่  23  

พฤศจิกายน  2553 
 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกีารแกไข 
 
 
 

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
      ครั้งที่  2/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร ที่ 26 พฤศจิกายน 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร ที่  26  พฤศจิกายน  2553              

โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.2.1/ ว939 ลงวันที่  24  

พฤศจิกายน  2553 
ทั้งน้ีที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยขอใหกองคลังพิจารณาจัดทํารายงาน

ทางการเงินนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส             
และควรสรุปรายงานทางการเงินประจําปใหแลวเสร็จ  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกีารแกไข   

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขออนุมัติปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกตและการออกแบบเปนคณะศิลปประยุกตและ 
สถาปตยกรรมศาสตร   
 

 -  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบแจงถอนเร่ือง  - 

 
 

3.2 แนวทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟาและมาตรการประหยัดพลังงาน  
 
 

                             -  กองแผนงานแจงถอนเร่ือง  - 
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3.3  แนวทางการบริหารจัดการโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด 
        อุบลราชธานี 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่กรม

ศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียน อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เปนโบราณสถาน
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2545  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกรมศิลปากร เปน

ผูดูแลรักษาและใชอาคาร ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียน

เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีและการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนเมืองอุบลราชธานี” ที่ทํากับ 

กรมธนารักษ (ผูใหใชอาคาร) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดประชุมระดมสมองโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 

อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพ่ือเตรียมการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

(โดยมีผูเขารวมประชุม ดังนี้  1. อธิการบดี  2.ผศ.อินทิรา  ซาฮีร  3.ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน 4. ผศ.จุฑามาส  

จิตตเจริญ  5. ผศ.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  6. ผศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ) 

ดังนั้น เพ่ือดําเนินการตามบันทึกขอตกลง โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ                

จึงไดจัดทํา (ราง)คณะกรรมการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด

อุบลราชธานีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนเมืองอุบลราชธานี  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

2. อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 

3. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

 
 
 
 

                    โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 
            1.  เน่ืองจากเปนแผนการดําเนินงานภายใตขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ  จึงถือเปนเร่ือง

เรงดวนที่จักตองกําหนดใหมีชุดคณะกรรมการอํานวยการที่ชัดเจน และคณะกรรมการในชุดดังกลาว  

ควรประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ทั้งน้ีเพื่อเปนการดึงความมีสวนรวม และ

สรางความรูสึกในความเปนเจาของอาคารดังกลาวรวมกัน 

            2. ควรพิจารณาเพิ่มชุดคณะกรรมการระดมทุน เปนหน่ึงในชุดคณะกรรมการดูแลรักษา

โบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
 

 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   
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3.4 รายงานความคืบหนางานพระราชทานปริญญาบัตร,พิธีเปดอาคารและการ   
      เตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ 

รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สืบเนื่องจาก

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  11/2553  เมื่อวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  

2553  โดยที่ประชุมไดรับทราบกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินมาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

และทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจในเดือนธันวาคม  2553  

และจะเสด็จมาทอดพระเนตรนิทรรศการ  20  ป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งฝายประสานงานพิธีเปด

อาคารปฏิบัติการวิจัยและบริหารธุรกิจไดขอขอมูลจากคณะเพื่อเตรียมดําเนินการจัดนิทรรศการ นั้น 
จึงนําเสนอสรุปรายละเอียดการเตรียมรับเสด็จ  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีเปด

อาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดนบริหารธุรกิจ ดังนี้ 
1.  กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีเปดอาคาร  ในวันที่  21  ธันวาคม  

2553  เวลา  09.00  น. 
2.  การตกแตงสถานที่ของกรมโยธาธิการ   ที่อาคารกีฬาจะประดับธงชาติ  พระนามยอ  

ภายในเขตพิธี  สวนในพิธีเปดอาคาร จะสรางพลับพลาที่ประทับ  ขนาด 6X18  เมตร  1 หลัง รับคนได  

120  ที่นั่ง  ไมรวมผูตามเสด็จ  ให  1  หลัง จัดทําแทนปลูกขนาด  1.70 X 2.20  เมตร  แผงที่ประทับ  

แพรปายและปุมเปด  และใหมหาวิทยาลัยตั้งเต็นทหลังพลับพลาที่ประทับ  ขนาด 4 X 6 เมตร  จํานวน  

1  หลัง  สําหรับจัดเตรียมเครื่องพสุธารส  ทําคอกตนไม  ขนาด 1X1 เมตร  บริเวณที่ปลูกตนไม 
3.  ในสวนสํานักพระราชวัง  จะจัดเตรียมโตะลงพระนาม  เกาอ้ี  ลาดพระบาท  ดอกไม

และเคร่ืองสักการะพระพุทธรูป  และใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมสมุดลงนาม  ปากกาสีน้ําเงินเสนใหญ 

จัดเตรียมเจาหนาที่ถวายงานจุดลงพระนาม  1  คน  และผูสงของ  2  คน  ผูสงมอบปลูกตนไม  2  คน  

ผูถายภาพชุดแรกใหนั่งรอท่ีจุดถายภาพ  ใหติดโบวและหมายเลขแยกสีผูเขาถายภาพแตละชุดจะซักซอม

ในวันที่  20  ธันวาคม  2553 
4.  สวนการดําเนินการลวงหนา แจงใหควบคุมอุณหภูมิในหอง  24  องศา  ใหระวัง

ความรอนของไฟถายภาพ  และใหตั้งไฟสองจากดานหลังพระองค  กําหนดทางเขา-ออก ของบัตรแตละสี

ใหชัดเจน  จัดคนตรวจสอบการเขา-ออกการจัดนิทรรศการ  ดานลางไมตองตกแตงผา ตนไม  หรือกรวด

หิน ในหองประทับและบริเวณราวบันได  ไมตกแตงระบายผา  ดวยเข็มหมุด  หรือลวด  ใหตัดเย็บให

เรียบรอย  ปรับหองรับรองผูตามเสด็จ  2  หองๆ ละ  8  ที่  
5.  การรายงานการเรียนนักศึกษาทุนพระราชทาน ใหนักศึกษายืนรับเสด็จบนฟุตบาท 
6.  กําหนดจุดตรวจกลอง  ส่ิงของ 
7.  ผูตามเสด็จถวายรายงานในนิทรรศการไมเกิน  7  คน  เพ่ือตอบคําถาม  

 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบและเพื่อใหเกิดความเขาใจในกําหนดการและการใชเสนทางตางๆ 

เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร  ประชาสัมพันธและแจงรายละเอียดกําหนดการที่ถูกตองไปยังหนวยงานตางๆใหรับทราบ  

เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
4.1 การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนความรวมมือมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โรงเรียน ชุมชน (USC)     
คณบดีคณะวิทยาศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิทยาศาสตร ได

ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนความรวมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียน 

ชุมชน (USC) ตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนมา  โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร  เปนผูรับผิดชอบ

โครงการ   แตขอเท็จจริง คือ คณะไมไดมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ (บุคลากรบางสวนชวยงาน) 

เปนเพียงผูผานเร่ืองใหเทานั้น  ทั้งสวนของการดําเนินกิจกรรมและการเบิกจายคาใชจาย  ทําใหประสบ

ปญหาและอุปสรรคบางประการในการดําเนินกิจกรรมที่คณะ 
 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  1. กําหนดผูรับผิดชอบโครงการเปนโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย  บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย หรือผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 
  2. การเบิกจายดําเนนิการในสวนกลาง 
                    3. การขอความรวมมือจากคณะ  ทั้งดานบุคลากร  ทรัพยากรตางๆ  ขอใหแจงเปน           

ลายลักษณอักษรซึ่งจะกําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการตลอดปงบประมาณ  2554     
 
 
 

ที่ประชุมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี  
                1.  มอบโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯประสานงานการดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพการศึกษาโรงเรียนความรวมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียน ชุมชน (USC) ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

                2.  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปยังคณะหรือหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและให

ดําเนินการจัดทําแผนงานและงบประมาณรวมไปถึงดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จ  แลวจึงนําสง   

กองคลังและโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยเพื่อรวบรวมตอไป   
               3. ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนจึงเห็นควรมอบผูชวยอธิการบดีฝายบริการ

วิชาการ พิจารณาประชุมรวมระหวางคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณารายละเอียดของ

แผนงบประมาณภายใตกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรให  
 
 
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
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4.2 แนวทางการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2555 – 
      2557  

  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย

ไดเห็นชอบเลือกตัวบงช้ียอยการดําเนินการที่สะทอนอัตลักษณ และตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 2 ตัวบงช้ีคือ  
 ตัวบงช้ีที่ 16 การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวตัถุประสงคของการจัดตั้งสถาบนั คือ 

(1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 

(2) การสืบสานโครงการพระราชดําริ 

ตัวบงช้ีที่ 18 บทบาทของสถาบันอดุมศึกษาในการชี้นาํและ/หรือแกปญหาสังคมในดาน 

ตางๆ คือ 

(1)    ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

(2)    สุขภาพ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะ หนวยงาน บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดังกลาว  โครงการ

จัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ไดเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ                

ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 5/2553 วันที่  25 พฤศจิกายน 2553  เพ่ือ

หาแนวทางการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  ซึ่งไดขอสรุปดังนี้  

1) กําหนดเปนนโยบายการใหบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน กําหนดสัดสวน

งบประมาณสําหรับการดําเนินงานรอยละ 20  (จาก 75) 

2) เสนอพื้นที่การดําเนินงาน โดยใชฐานกลุมเปาหมายที่คณะ/มหาวิทยาลัยดําเนินการ

บางแลว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง  โดยกําหนดพื้นที่ในเบื้องตน คือ 

• โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในเขตพืน้ที่ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนลาง 10 

โรงเรียน 

• พ้ืนที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย 

• โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / หมูบานที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณกอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชนบานโนนกาเล็น 

อ.สําโรง อุบล ฯ  บานหนองหวา อ. เมือง อุบล ฯ  บานใหมสารภี อ.สวางวีระวงศ อุบล  หมูบานทับทิม

สยาม 06 อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ   เปนตน  

• ศนูยศิลปาชีพบานยางนอย อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

• พ้ืนที่ในโครงการภูฝอยลม   

• พ้ืนที่ทุรกันดารตามแนวชายแดน บานโหงนขามและบานดงนา ต.หนามแทง             

อ.ศรีเมืองใหม  
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3) การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ในการประสานงานเพื่อกําหนดแนวทางและจัดทําขอเสนอโครงการรวมกับหนวยปฏิบัติการ กองงานใน

พระองคสมเด็จพระเทพ ฯ โดยจะเสนอของบประมาณแยกจากแผนงานบริการวิชาการแกสังคม  แตหาก

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามที่คาดการณ จะจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบริการวิชาการแก

สังคม  โดยกําหนดสัดสวนงบประมาณ รอยละ 20 (จาก 75) 

                   นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะ หนวยงาน บรรลุเปาหมายในการสืบสาน

โครงการพระราชดําริ จึงเห็นควรเสนอแนวทาง / แผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.  จัดตั้ง  “หนวยประสานงานโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  
2. พันธกิจ เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามแนว

พระราชดําริ กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• จัดทําแผนดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

• ดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

• ติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 

• รายงานการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ ตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย 

• ประสานการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ กับหนวยงานในสํานักราชวังที่เก่ียวของ 
3.  ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

เนนการพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาชุมชน เชน 

• รวมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ เนนการคิด  วิ เคราะหและเ ช่ือมโยงกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินในโรงเรียนเปาหมาย 

• สงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของครู 

• จุดประกายและเสริมสรางศักยภาพการทําวิจัย (โครงงาน) ใหครูและนักเรียน 

• สงเสริมใหนักเรียนที่มีศักยภาพเขาศึกษาและรับการบมเพาะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(เปนบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ สภาพและปญหาของทองถ่ิน มีความรูความสามารถในศาสตรที่ตอง

ประยุกตใช และสามารถใชกระบวนการวิจัยเขารวมแกไขและรวมพัฒนาทองถ่ินของตนอยางจริงจัง) 

• สงเสริมใหบัณฑิตกลับไปสรางงานในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวมกับหมูบานเปาหมาย 
4.  แผนการดําเนินงาน 3 ป (ปงบประมาณ 2555 - 2557) แผนการดําเนินงาน

โครงการตามพระราชดําริ 3 ป (ปงบประมาณ 2555 - 2557) มีดังนี้ 

1.  แผนงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร  โดยเนนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ใน

ความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํานวน 10 โรงเรียนในพื้นที่4 จังหวัด 

ดังนี้ 
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• จังหวัดอุบลราชธานี 7 แหง ไดแก รร.ตชด. บานปากลา(อ.โขงเจียม), รร.ตชด.บานแกง

ศรีโคตร (อ.สิรินธร), รร.ตชด. ชุมชนปาหญาคา (อ.สิรินธร), รร.ตชด. บานปาไม (อ.บุณฑริก),             

รร.ตชด.บานคําสะอาด (อ.น้ํายืน), รร.ตชด.บานทาแสนคูน (อ.น้ํายืน)และรร.ตชด.บานตาเอ็ม                

(อ.น้ํายืน) 

• จังหวัดศรีสะเกษ 1 แหง ไดแก  รร.ตชด. บานหนองใหญ (อ.กันทรลักษณ) 

• จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แหง ไดแก รร.ตชด. บานหวยฆอง (อ.ปทุมราชวงศา) 

• จังหวัดยโสธร 1 แหง ไดแก รร.ตชด. บานศรีสวัสดิ์ (อ.เลิงนกทา) 
 กิจกรรมการดําเนินงาน 

- พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของครู 
- พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
- พัฒนาหองสมุดและอุปกรณการเรียนการสอน 
- ใหทุนการศึกษาแกบุตรหลานของครู รร. ตชด. 
- ยกเวนคาเลาเรียน สําหรับนักเรียนทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพ ฯ เพ่ือเขาศึกษา

ตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. แผนงานพัฒนาการศึกษาในประเทศเพื่อนบาน โดยเนนการใหบริการดานวิชาการเพื่อ

พัฒนาการศึกษาแก ครู นักเรียน และนักศึกษา ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศ สปป.ลาว ที่

สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงใหความชวยเหลือ เชน โรงเรียนโพนสะหวัน (แขวงสะหวันนะเขต) โรงเรียน

พรสวรรค (นครหลวงเวียงจันทร) 
 

               3. แผนงานพัฒนาชุมชนทองถ่ินในพื้นที่ทุรกันดาร โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒนาชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการแกปญหาชุมชน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน คือ บานปากลา               

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดทําวิจัยดานสังคมศาสตร และ ทํางานพัฒนาการเรียนรู

รวมกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปากลา ติดตอกันมากวา 2 ปแลว โดยบานปากลา               

เปนหมูบานที่เกิดจากการมาพักคางแรมของชาวบานที่หาปลาในแมน้ําโขง มีพ้ืนที่ทํากินมีนอยมาก 

เนื่องจากหมูบานอยูระหวางภูเขาและแมน้ําโขง พ้ืนดินสวนใหญเปนหิน ประชาชนสวนใหญมีอาชีพหาปลา 

หาของปา และเพาะปลูก เชน มันเทศ มันสําปะหลัง และ ฝายพื้นเมือง 
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  ทั้งน้ีขอใหผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

พิจารณาสรุปรายละเอียดของการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริจากคณะ/สํานักภายใน

มหาวิทยาลัย    เพื่อรวบรวมและนําเขาหารือรวมกับผูแทนจากสํานักพระราชวังเพื่อรับทราบแนว

ทางการดําเนินงานที่ถูกตองและจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อดําเนินโครงการ

ตอไป 
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4.3 การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดสิ้นปงบประมาณ  
      พ.ศ.2553 
  นางนัยนา  บัวเขียว  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน  นําเสนอท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ที่กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผล

การควบคุมภายใน รวมทั้ง รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน หลังส้ิน

ปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ใหคณะ/หนวยงานตางๆ ดําเนินการ ในฐานะสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย  โดยในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือหนวยรับตรวจ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย และเจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาประเมินผลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

และเจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ไดใหขอเสนอแนะ

เพ่ือการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 2 ระดับ

มหาวิทยาลัย (พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะ/หนวยงาน)  และไดกําหนด

ขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสํานักงานอธิการบดี ในฐานะหนวยงาน

กลางที่สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  พิจารณากําหนดแผนการปรับปรุงขอบกพรองหรือ

จุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังกลาว  ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2553 ไดเสนอขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ เพ่ิมเติม (พิจารณาจากจุดออนหรือความ

เส่ียงที่คณะ/หนวยงานระบุ และโอนหรือแบงปนความเสี่ยงมาใหระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุง)  

และเสนอแผนการปรับปรุงขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญที่กําหนด  เพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3 ระดับมหาวิทยาลัย  

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1)  พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน – แบบ ปอ. 2   
2) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญของมหาวิทยาลัย 

งวดส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3) พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3  

 

                  ทั้งน้ีที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยมอบกองแผนงานพิจารณาจัดทําสรุป

ประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจัดประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ชัดเจน

ในเร่ืองการประเมินผลการควบคุมภายในใหแกบุคลากรในระดับคณะ/สํานัก/หนวยงาน  

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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 4.4  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ                 
        พ.ศ.2553   

                - กองแผนงานแจงถอนเร่ือง – 
 

4.5 ขอความอนุเคราะหทุนการศึกษาใหกับขาราชการตํารวจตรวจคนเขาเมือง  
      จังหวัด อุบลราชธานี 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่หนวยงานตรวจคน

เขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   ไดขอรับการอนุเคราะหทุนการศึกษา หรือลดหยอนคา ธรรมเนียม

การศึกษาใหบุคลากรของหนวยตรวจคนเขาเมืองที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดวยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 หนวยงานไดจัดทําโครงการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจศึกษาตอ เพ่ือให

ขาราชการตํารวจในสังกัดไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  สามารถนําความรูมาพัฒนาตนเองและ

นํามาปรับใชกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชน

ตอประชาชนผูมาติดตอราชการตอไป 
  โดยหนวยงานมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรแตไมมีทุนการศึกษาใหกับ

บุคลากรดังกลาว ซึ่งในแตละปหนวยงานจะมีการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดเขาศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึน โดยปงบประมาณ พ.ศ.  2553 ที่ผานมา  ไดคัดเลือกไว จํานวน   5  ราย   ซึ่งกลุมนี้ไดศึกษาใน

สถาบันการศึกษาในเขตแถบนี้   สําหรับสิทธิของผูผานการคัดเลือกนั้นจะไดรับการยกเวนในการ

ปฏิบัติงานบางวัน และไมตองเขาเวร    

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ ประเทศ

เพ่ือนบาน เชน  ลาว  เขมร  เวียดนาม ซึ่งเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน            

โดยงานวิเทศสัมพันธเปนผูดําเนินการในเรื่องทุนและรายชื่อผูไดรับทุน    นอกจากนี้ในระดับคณะ/วิชายัง

มีการจัดทุนใหกับนักศึกษาโดยใชเงินรายไดคณะหรือขอทุนจากสถาบัน/หนวยงานอื่น  เชน โครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.),สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.),

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน ทั้งที่เปนทุนการศึกษาเต็มจํานวน  หรือ ทุนทําวิจัย 

สวนในระดับมหาวิทยาลัย ไดจัดใหทุนทําวิทยานิพนธและนําเสนอใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง

จะประกาศใหทุนปละ 1 ครั้ง โดยโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงานและเสนอ

คณะกรรมการทุนพิจารณา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1)  ขอรับการอนุเคราะหทุนการศึกษาใหบุคลากรของหนวยตรวจคนเขาเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี  ที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2)  ขอรับการอนุเคราะหทุนการศึกษาโดยขอลดหยอนคาธรรมการศึกษาบางสวน  ให

บุคลากรของหนวยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี  
3)  จํานวนทุนการศึกษาที่ใหการอนุเคราะห 
4)  เง่ือนไขการใหทุนการศึกษา    
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                      นอกจากนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับการให

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแกหนวยงานภายนอก น้ัน  ถือเปนเร่ืองนโยบายในระดับ

มหาวิทยาลัย จึงควรกําหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการ

พิจารณาจัดสรรทุนที่ชัดเจน    
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  ทั้งน้ีขอใหโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก

หนวยงานภายนอก  และขอทราบรายละเอียดความพรอม  เง่ือนไข และนโยบายในการสนับสนุน

ทุนการศึกษา  จากคณะตางๆ เพื่อใชประกอบการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีขอใหนําเสนอตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป  
 
 

 
4.6 แนวทางการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ 
      การศึกษา ภายใน  30  วัน  หลังเปดภาคการศึกษา 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามประกาศมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 5 

กําหนดไววา นักศึกษาที่ศึกษาครบตามโครงสรางหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษา ใหชําระคารักษา

สถานภาพการศึกษา รวม 9,500 บาท ดังรายการตอไปนี้  
  1. คารักษาสถานภาพนักศึกษา  จํานวน 2,500  บาทตอภาคการศึกษา 
  2. คาบํารุงการศึกษา   จํานวน 2,000 บาทตอภาคการศึกษา 
  3. คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค จํานวน 5,000 บาทตอภาคการศึกษา 
และ ขอ 6 กําหนดวา นักศึกษาที่อยูระหวางการรอตีพิมพผลงานวิทยานิพนธและผานเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด ใหชําระคารักษาสถานภาพ จํานวน 2,500 บาท ตอภาค

การศึกษา 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  

ไดเสนอแนวทางการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดดําเนินการ

สอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และไดผลสอบผานในภาคเรียนกอนหนาเปนที่เรียบรอย

แลว แตอยูระหวางการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และคณะรับรองการ

สําเร็จการศึกษาภายใน 30 วันหลังเปดภาคการศึกษา  โดยใหชําระเฉพาะคารักษาสถานภาพนักศึกษา

เปนเงิน 2,500 บาท  
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

(1) คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายใน 1  
      เดือนหลังเปดภาคการศึกษาถัดไป 
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แนวทางที่ 1    เรียกเก็บตามประกาศฯ เดิม คือ เทียบเทากับนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม

โครงสรางหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษา ซึ่งประกอบดวยคารักษาสถานภาพ คาบํารุงมหาวิทยาลัย 

คาธรรมเนียมพิเศษ รวม 9,500 บาท ตอภาคการศึกษา 

แนวทางที่ 2  เรียกเก็บในอัตราที่เทียบเทากับนักศึกษาที่อยูระหวางการรอตีพิมพ

ผลงานวิทยานิพนธและผานเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเรียก

เก็บเฉพาะคารักษาสถานภาพ จํานวน 2,500 บาท ตอภาคการศึกษา 

      (2) ภาคเรียนที่เร่ิมใชอัตราคาธรรมเนียมในขอ 1 (ในกรณีที่มีมติเลือกแนวทางที่ 2) 
  แนวทางที่ 1 เร่ิมภาคการศึกษาที่ 2/2553 เปนตนไป 
  แนวทางที่ 2 เร่ิมภาคการศึกษาที่ 1/2554 เปนตนไป 

 
   

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นตอไปนี้ 
                ประเด็นที่ 1 คาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาภายใน 1  เดือนหลังเปดภาคการศึกษาถัดไป 
                        เห็นชอบแนวทางที่  2  เรียกเก็บในอัตราที่เทียบเทากับนักศึกษาที่อยูระหวางการ

รอตีพิมพผลงานวิทยานิพนธและผานเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

กําหนด   โดยเรียกเก็บเฉพาะคารักษาสถานภาพจํานวน  2,500  บาทตอภาคการศึกษา   
               ประเด็นที่  2 ภาคเรียนที่เร่ิมใชอัตราคาธรรมเนียม 
                       เห็นชอบแนวทางที่  1  เร่ิมภาคการศึกษาที่  2/2553  เปนตนไป   
               ทั้งน้ีขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
      

 
 
4.7  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนการศึกษาที่ตองทําการศึกษา 

คนควา วิจัย โดยมีนักศึกษาบางสวนไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากตนสังกัด  หรือหนวยงานอื่น  ซึ่ง

สนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัยดวย  จากเดิมคณะเคยเรียกเก็บกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกราย                

(ตามประกาศไมไดระบุ)   ซึ่งคณะตองทําเร่ืองขอยกเวนใหกับนักศึกษาที่ไมไดรับทุน   

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ  คณะจึงขอประกาศจัดเก็บคาธรรมเนียมวิจัยเฉพาะ

นักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัย  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรดุษฎี

บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
2)  เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับทุนคาธรรมเนียมการวิจัย ทั้งนี้

เรียกเก็บเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดรับทุนเทานั้น 
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3)  รายละเอียดการใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัย  ใหเปนไปตามประกาศของ            

คณะวิศวกรรมศาสตร 
4)  ในกรณีที่มีเหตุจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอาจ

พิจารณาลดหยอน หรือยกเวนคาธรรมเนียมการวิจัยตามขอ 1 เฉพาะรายได 
5)  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาปลายป

การศึกษา 2553 เปนตนไป 

  ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา   มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย

คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2546  โดยมีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมไว  5  ประเภท คือ  1) คาธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว   2) คาธรรมเนียมเรียกเก็บราย

ภาค   3) คาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาที่เรียกเก็บเปนรายภาค  4) คารักษาสถานภาพการศึกษาเรียก

เก็บรายภาค และ 5) คาธรรมเนียมอื่นๆ    
อนึ่งตามขอ 7  ในระเบียบนี ้ การเก็บคาธรรมเนียมอื่น ๆ  นอกจากทีกํ่าหนดไวใน ขอ 5  

ใหมหาวิทยาลยัพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บเงิน โดยจดัทําเปนประกาศมหาวทิยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่น ๆ ของการศึกษาระดับปริญญาเอก                

คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนไปตามระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2546  คณะจึงขอปรับประกาศการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย กับผูไดรับทุนวิจัย

เฉพาะภาคการศึกษาที่ไดรับทุนเทานั้น  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมวิจัยกับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร            

ที่ไดรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัย  เฉพาะภาคการศึกษาที่ไดรับทุนเทาน้ัน 
2) การเรียกเก็บธรรมเนียมการวิจัยกับนักศึกษาปริญญาเอก  ขอใหมีผลบังคับใชตั้งแต

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553  เปนตนไป 

    
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 
 
 

4.8 หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด  
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553  เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางการสงเสริมบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษารวมกับการสรางประเทศไทยนาอยูไปสูการปฏิบัติแลวนั้น 
  สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนแหลงรวมองคความรูในดานตางๆ  ที่ส่ังสมอยูใน

คณาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนพลังของนิสิตนักศึกษา เมื่อรวมกันมาชวยพัฒนา  

ชุมชน  จะเปนพลังสําคัญอันหนึ่งในการชวยแกปญหาและสรางสุขใหเกิดขึ้นกับคนไทย  รวมทั้งสราง

ความเขมแข็งให กับสังคมและประเทศชาติ ได   ทั้ งนี้ โดยการสนับสนุนสง เสริมบทบาทของ
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สถาบันอุดมศึกษาใหมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน และรวมเปนแกนหลักของพื้นที่ใน

กระบวนการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประเทศ 
  การดําเนินการ  “ โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด ”  เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไปสูสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม (Engaged  Higher  Education)  

เพ่ือพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน สรางความเปนพลเรือนที่ดี  สงเสริมความเปนอยูที่ดีมีสุขในชุมชนทองถ่ิน 

จังหวัด  และประเทศตามแนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทย นาอยู  โดยสนับสนุน 

สงเสริมใหเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง  9  เครือขาย เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนการทํางานรวมกับจังหวัดพื้นที่  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยูในเครือขายอีสานใตตอนลาง  

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนแมขาย  คณะกรรมการอํานวยการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

เครือขาย A  ไดจัดประชุม  ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2553  ณ  หองประชุมพันเอก

อาทร  ชนเห็นชอบ  1  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และแจงเปนโครงการเรงดวน  

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนัดประชุมหารือหนวยงานราชการเพื่อสนับสนุนโครงการ

หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2553  โดยจะนําขอมูลจากเครือขาย  9 แหง  

เพ่ือรับทราบจังหวัดที่รับผิดชอบของแตละมหาวิทยาลัย  นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

เครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ในวันที่  7  ธันวาคม  2553  เพ่ือรวบรวมขอมูลและนําเสนอ  

ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในวันที่  13 – 15  ธันวาคม  2553  ณ  หอประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  

กรุงเทพมหานคร  ตอไป     
  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหมหาวิทยาลัยในภาครัฐเปน  

หนวยงานหลักในการดําเนินงาน   ดังนั้นในพื้นที่อีสานใต  8  จังหวัด โดยอีสานใตตอนบน ประกอบดวย 

นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร  และในเขตอีสานตอนลาง  4  จังหวัด  ไดแก อุบลราชธานี  

ศรีสะเกษ  ยโสธรและอํานาจเจริญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ  สวนการจัดสรรพื้นที่ในรายละเอียดนั้น   

จักไดรวมกันหารือและแบงความรับผิดชอบใหชัดเจนตอไป  ทั้งนี้จักไดนําเรียนความคืบหนาตอ

มหาวิทยาลัยตอไป   

               

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

4.9 การทําความรวมมือการวิจัยและพัฒนายีสตสายพันธุทนรอน ระหวางมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD 

  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดวยคณะนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุตและคณะ ไดทําการคนควาวิจัยเกี่ยวกับยีสตทน

รอน โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD 

ประเทศญี่ปุน ในการวิจัยไดคนพับวัสดุชีวภาพเปนสายพันธุทนรอน จํานวน 10 สายพันธุ (UBU1-1 ถึง 

UBU-1-10) ที่มีคุณสมบัติโดดเดนเปนพิเศษ และมีแนวโนมพัฒนาในเชิงพาณิชย 
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  แนวทางของสามฝายไดมีความเห็นชอบรวมกันที่จะทําวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ

ยีสตทุนรอนดังกลาวโดย บริษัท  IWATA CHEMICAL CO.,LTD สนับสนุนงบประมาณการวิจัย 

มหาวิทยาลัย Yamaguchi สนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ และเพ่ือใหเกิดความรวมมือทั้งสามฝายเห็น

ควรใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) โดยจะมีการปรึกษาหารือรายละเอียดของ MOU ตอไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 การทําความรวมมือการวิจัยและพัฒนายีสตสายพันธุทนรอน ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD 

 
ทั้งน้ีที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 

                   1. ขอใหเพิ่มเติมรายละเอียดในเร่ืองของการจัดสรรหรือแบงสวนผลประโยชนอันเกิด

จากการดําเนินการวิจัย ซึ่งควรเปนของผูรวมทําขอตกลงทั้งสามฝาย สวนการเจรจาตอรองหรือ

รายละเอียดของสัดสวนผลประโยชนน้ัน  อาจกําหนดในภายหลังได  จึงเห็นควรระบุไวในบันทึกแนบ

ทายเพิ่มเติมในขอตกลงฉบับยอ 
                   2.  เห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดโดยระบุ หากตองยกเลิกขอตกลง ผลประโยชนที่

เกิดขึ้นจากการทําการวิจัยภายใตขอตกลงนี้  ถือเปนสิทธิของฝายใด     

                                                3. ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  พิจารณาจัดทําขอมูลเพิ่มเติมนําเสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
                         -  นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทํารายละเอียดของการจัดทําขอตกลงฉบับยอ 
                         -  สรุปสาเหตุและความจําเปนที่ไมสามารถจัดทําขอตกลงฉบับสมบูรณใหแลว

เสร็จได เชน สาเหตุการพิจารณารางขอตกลงกับบริษัท IWATA  CHEMICAL CO.,LTD เน่ืองจาก
ตองเจรจาตอรองและนําขอสรุปเสนอตอฝายอัยการใหพิจารณา และประการสําคัญ เน่ืองจากใน

ระหวางการดํา เ นินการจัดทําขอตกลงนี้  การดํา เ นินการดานวิจัย ยังคงมีอย างตอเ น่ือง                

ซึ่งมหาวิทยาลัยไมตองการใหผลการวิจัยตองถูกนําไปใชนอกเหนือจากขอตกลง  จึงมีเหตุจําเปนที่

ตองจัดทําขอตกลงฉบับยอโดยระบุใหเปนการทําวิจัยรวมของทั้งสามฝาย ไปพลางกอน    เปนตน 
                        - รายละเอียดการดแูลและปกปองสิทธิประโยชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป 
 
 
 

4.10 ตอบขอหารือการเบิกจายเงินประจําตําแหนง 
  รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                

ดวยคณบดีคณะบริหารศาสตร  ขอหารือการเบิกจายเงินประจําตําแหนงตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ใหขาราชการซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนงไดรับคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ โดยขอหารือกรณี
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะบริหารศาสตร ซึ่งมีสิทธิ

ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารจะมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงิน

ประจําตําแหนงประเภทบริหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังขางตนหรือไม    
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหเปนหลักการเดียวกันสําหรับ

คณะในกํากับมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใชตอไป  
 

   ทั้ง น้ีประธานไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม  ถึงแนวทางการพิจารณาการจาย

คาตอบแทนสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ  ที่ ไมไดกําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงการคลัง  ซึ่งมีภาระหนาที่อันสมควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน  

โดยปจจุบันไดมอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาจัดทํารางระเบียบสําหรับการให

คาตอบแทน แกกลุมบุคลากรดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

ตอไป    
 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหผูบริหารซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะในกํากับ  

ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดียวกับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร 
 
 

4.11 การเสนอแนวทางการแกไขปญหาการการจราจร หนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายปริทัศน  มัทวานุกูล  หัวหนาโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม            

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อางตามหนังสือเทศบาลตําบลเมืองศรีไค  ที่ อบ  86601/ว 927  ลงวันที่  

16  ตุลาคม  2553  เร่ืองขอความรวมมือแกไขปญหาจราจาจร หนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งไดแจง

เวียนตามบันทึกที่ ศธ 0529/ว 4059  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2553  และไดจัดประชุมหารือ

ผูเก่ียวของ  โดยมีตัวแทนจาก  6  หนวยงาน  เพ่ือหารือแนวทางในการแกไขปญหา  ในวันที่  10  

พฤศจิกายน  2553  ณ  หองประชุมโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ซึ่งสรุป

รายละเอียดไดดังนี้ 
1.  ตัวแทนกรมทางหลวง (นิติกร) ไดช้ีแจงในที่ประชุมวา  เหตุของการทําหนังสือ

รองเรียนของชาวบาน /รานคา  มิไดระบุช่ือผูรองเรียน คณะผูเขารวมประชุมจึงมีมติรวมกันวาคงไดยึดถือ

ตามแบบแปลนที่กรมทางหลวงไดออกแบบไว  การรองเรียนของผูไมประสงคออกนาม  เร่ืองแบบชองทาง

จราจรพิเศษ  โดยอางวาไมสามารถนํายานพาหนะ  เขา-ออก  อาคารพาณิชยไดนั้น  ไมมีน้ําหนักพอ

เพราะขอกําหนดของการกอสรางอาคารพาณิชย   จะตองเวนที่วางหางจากแนวถนนของทางหลวงอยาง

นอย  6  เมตร  ซึ่งพ้ืนที่บริเวณดังกลาว  เจาของอาคารพาณิชยตางๆ  สามารถนํายานพาหนะ เขา –ออก 

ได (หากมีความตองการจริง)  อีกทั้งความกวางของชองจราจรพิเศษกวาง 2.90  เมตร  ชวงเวลารถวาง

ชองจราจรดังกลาว  สามารถนํารถขึ้นฟุตบาทเขา – ออก  อาคารได  เพราะความสูงจากผิวจราจรกับ
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ทางเดินเทาหางกันเพียง  5-10 เซนติเมตร  เทานั้น  รวมทั้งชองจราจรพิเศษ  รถจักรยานยนตสามารถวิ่ง

สวนเลนทกันได 
2.  สําหรับปญหาเสนทางจราจรจากหอพักดีจริงแมนชั่น  (บริเวณตรงขางประตู (1) 

ของมหาวิทยาลัย)  ไดคงเกาะแบงชองจราจรตามแบบเดิม  โดยไมจําเปนตองเพ่ิมสัญญาณไปจราจร  

ทั้งนี้ โดยใหรถจักรยานยนตและรถจักรยาน  เวลาจะเขามหาวิทยาลัยฯ  จําตองเล้ียงขวาชองจราจรพิเศษ  

ไปกลับรถ (U-Turn) แลงเขาชองถนนหลัก/ชิดขวาเขามหาวิทยาลัยฯ  สําหรับรถยนตจะตองเล้ียวซาย

ตลอด  ไปกลับรถ(U-Turn) หนาศูนยอนามัยเขต  7 
3.  สําหรับปญหาเรื่องแนวคลองระบายน้ําลาดคอนกรีตตลอดเสนทางมามหาวิทยาลัยฯ  

กรมทางหลวงฯ  ช้ีแจงวา  ดวยขอจํากัดของงบประมาณจึงจําเปนที่จะตองออกแบบระบบระบายน้ําเปน

ระบบคลองเปด  แตอยางไรก็ดี  แขวงการทางที่  2  อุบลราชธานี  ซึ่งรับผิดชอบดูแลเสนทางดังกลาว  จะ

ทําการติดตั้งแนวทอ  PVC  ขนาด  1½ นิ้ว  ทาสีสะทอนแสงทุกระยะ  20-25  เมตร  ตลอดสองเสนทาง 
4.  สําหรับการดูแลบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ สภ.ยอยเมืองศรีไค                

คงจะตองปฏิบัติตามระเบียบ  ทั้งนี้ไดขอรองและแจงใหผู รับผิดชอบในสวนของมหาวิทยาลัยฯ                

ใหประชาสัมพันธทําความเขาใจกับ  นักศึกษา/บุคลากร  ใหปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย 
 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  แนวทางการแกไขปญหาการจราจร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ                     
 
 
 

4.12 การบริหารจัดการรถโดยสารสองแถวภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   นายปริทัศน  มัทวานุกูล  หัวหนาโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อางตามบันทึกที่ ศธ 0529.2.6/2550  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2553  

เร่ืองขอเสนอแนวทางในการจัดการ  งานรักษาความปลอดภัยฯ  ซึ่งสวนหนึ่งวัตถุประสงคเพ่ือตองการ

ดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารสองแถว  ทั้งรถสีแดงและสีเทา  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทุกภาคสวน  

โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ไดจัดประชุมหารือ  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2553  

ณ  หองประชุมโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
   1. ไดมีการเก็บรวบรวมประวัติพรอมรูปถายของเจาของรถโดยสารสองแถวและพนักงาน

ขับรถทั้ง  2  บริษัทฯ นอกจากเก็บสําเนาไวเปนหลักฐานที่งานรักษาความปลอดภัยฯ และใหเจาหนาที่

ตํารวจ  สภ.ยอยเมืองศรีไคแลว  ยังจัดทําแผนผังการเดินรถ,ติดรูปถาย,เบอรโทรศัพทติดตอ  และระบุ

ผูดูแลรับผิดชอบในกรณีพนักงานขับรถไมสุภาพ  หรือผูโดยสารลืมอุปกรณตางๆ  โดยจะติดไวที่กระจก

หลังใหผูโดยสารใหทราบ 
   2. ไดมีการหารือรถโดยสารสองแถว ทั้ง 2 บริษัท  แลวเพื่อเปนการชวยแกปญหา การใช

รถจักรยานยนตเขามาในเขตการศึกษา  ทําใหที่จอดรถจักยานยนตไมเพียงพอ  อีกทั้งปญหาการโจรกรรม
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รถจักรยานยนต  กรรมการผูจัดการและพนักงานขับรถทั้ง  2  บริษัท  ยินดีใหความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยโดยไมขอเก็บคาโดยสารภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งขาเขา-ออก เฉพาะนักศึกษา/นักเรียน          

ที่แตงกายดวยชุดนักศึกษา   จากหอพักที่ตองการเขามาเรียนภายในอาคารเรียน และระหวางอาคารเรียน 

(ตามเสนทางวิ่ง) รวมทั้งจากอาคารเรียนกลับเขาหอพักนักศึกษา   การใหบริการบุคคลทั่วไป คิดอัตราคา

โดยสารคนละ  5  บาท  

 

 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  แนวทางการบริหารจัดการรถโดยสารสองแถว  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.13 การบริหารจัดการกรณีนักศึกษา/บุคลากรเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ  
   นายปริทัศน  มัทวานุกูล  หัวหนาโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 

นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  อางตามบันทึกโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม              

ที่  ศธ 0529.2.6/2637 ลงวันที่  27  ตุลาคม  2553  เร่ืองพิจารณานําเสนอแนวทางในการบริหาร

จัดการรับ –สง  นักศึกษา/บุคลากร  ในกรณีเกิดการเจ็บปวย/อุบัติเหตุ  ซึ่งไดแจงเวียนตามบันทึก             

ที่  ศธ 0529.2.6/ว 2879  ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2553  ทั้ง 4  หนวยงาน โดยจัดประชุมหารือ

รวมกัน  ณ  หองประชุมโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  

2553  เวลา  13.30  น.  ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังนี้   
     1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรถตู  Buddy  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ งานกิจการ

นักศึกษา  ตามโครงการเดิม (มหาวิทยาลัยอุบลนาอยู/UBU WATCH) และเห็นชอบใหทางมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พิจารณาจัดหางบประมาณจัดจางพนักงานขับรถ  (โดยตําแหนง) จํานวน 2  คน  เพ่ือสลับ

ใหบริการตลอด  24  ช่ัวโมง  (วงเงินประมาณ  7,200  บาท/คน/เดือน เปนเงิน 14,400  บาท  

รวมทั้งปเปนเงิน 172,800  บาท)  เปนลําดับความสําคัญอันดับหนึ่ง  ทั้งนี้ในอนาคตหาก  วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มีความพรอมในทุกดานไมวาจะเปนดานอาคารโรงพยาบาล,บุคลากร/

งบประมาณควรที่จะเปนผูรับผิดชอบและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการใหม  
   2.  กรณีหากมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณในการจัดจางเจาหนาที่พนักงานขับรถ (ในขอ1) 

ใหลําดับความสําคัญดังนี้ 
    2.1  อนุโลมใหนักศึกษาที่มีคําส่ังจากโครงการมหาวิทยาลัยอุบลนาอยูของงาน

กิจการนักศึกษา  โดยนักศึกษาจะตองมีใบขับขี่  ไดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หรือหากมี

ความจําเปนที่จะตองออกนอกพื้นที่ควรที่จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่นั่งไปกับรถตู  Buddy   

ดวย  หรือใหเวร  พนักงานขับรถ  ของงานยานพาหนะเฉพาะวันเสาร – อาทิตย  หรือวันหยุดราชการ  

เปนผูขับขี่ 
    2.2  ใหใชรถสายตรวจ  ของงานรักษาความปลอดภัย  โดยเจาหนาที่ที่รักษา

ความปลอดภัยซึ่งมีคําส่ังแตงตั้งใหรับผิดชอบขับรถเปนตัวเสริม  ทั้งนี้ ทั้งขอ (2.1) และ (2.2) กรณี  
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เฉพาะวันหยุดเสาร-อาทิตย  หรือวันหยุดราชการ  ใหงานยานพาหนะและพนักงานขับรถซึ่งมีเวรประจํา

เปนผูรับ-สง (กรณีรถในความรับผิดชอบของงานยานพาหนะไมไดติดราชการ) ทั้งนี้จะใหศูนยขาว            

“ บานบัว ” เปนศูนยหลักในการประสานทุกภาคสวนและหากเหตุขัดของทั้ง  เร่ืองยานพาหนะและ
พนักงานขับรถ ของงานประปา  หรือไฟฟา, ซึ่งจะมีเวรประจําตลอด  24  ช่ัวโมง  เปนทางเลือกสุดทาย 
   3.  การอนุญาตใหนํายานพาหนะพรอมนักศึกษา (ผูเจ็บปวย)ไปโรงพยาบาล(ออกนอก

พ้ืนที่) ในเวลาราชการจะตองไดรับแบบฟอรมอนุมัติจากพยาบาลหรือแพทยเวร  และหากนอกเวลา

ราชการกรณีนักศึกษาอยูหอพัก/อาจารยที่ปรึกษา  ที่ไดรับแตงตั้งประจําแตละหอพักจะตองรับทราบ  ซึ่ง

ตองติดแบบฟอรม (ที่สถานพยาบาลจัดให) หรือผูรับผิดชอบที่แตงตั้งทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ

เช่ือมโยงและการบูรณาการควรพิจารณาดังนี้ 
    3.1  เห็นควรพิจารณาใหเจาหนาที่หรือพยาบาล  เปนอาจารยที่ปรึกษาใน

โครงการมหาวิทยาลัยอุบลนาอยู (ubu.watch) เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงในดานปฏิบัติใหถูกตองตาม

หลักการแพทย 
    3.2  เห็นควรใหพิจารณาอาจารยที่ปรึกษา (ประจําหอพักนักศึกษา 2  คน/

หลัง) ควรใหมีการอบรมจากสถานพยาบาล  เร่ืองการรักษาพยาบาลเบื้องตน (First Aid) หรือการ

บริหารจัดการเรื่องยารักษาการบริหารงบประมาณระหวางงานกิจการนักศึกษากับสถานพยาบาล  เปนตน  

ทั้งนี้เพ่ือเปนการตัดสินแทนสถานพยาบาลในเวลานอกราชการ  โดยทุกสวนจะตองจัดสงรายชื่อพรอม

เบอรโทรศัพทหรือวิทยุส่ือสารผูรับผิดชอบ/พนักงานประจําสถานพยาบาล/แพทย/พนักงานขับรถ         

งานยานพาหนะ/อาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือใหโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม (ศูนยขาว

บานบัว)พนักงานขับรถงานยานพาหนะ/อาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือใหโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและ

ส่ิงแวดลอม (ศูนยขาวบานบัว) เปนศูนยรวมในการเชื่อมโยงกับทุกสวนกรณีมีปญหา 
   4.  เปนขอเสนอเพิ่มเติมใหที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
    4.1  ควรจะมีการเชื่อมโยงในทุกคณะ  เมื่อมีเด็กนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

เสียชีวิตควรจะตองจัดหางบประมาณสวนกลาง (นอกเหนือจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) ทั้งนี้เพ่ือจะไดสํารองจายลวงหนาเพ่ือใหเกิดความฉบับไว  ในกรณีคาทําศพตางๆ  รวมทั้ง

อาจจะรวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา  เชนพวงหรีดจากอธิการบดี/คณบดี เปนตน 
    4.2  ควรใหมีความเสมอภาคในหากคณะในกรณี ขอ (4.1) ใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในนามวา  “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”  เพราะจากที่ผานมาบางคณะมีความพรอม (บุคลากรที่

ไมมีจิตอาสา/งบประมาณนอย) จะเกิดขอเปรียบเทียบ  นอกจากจะสรางภาระใหเจาหนาที่ของงานกิจการ

นักศึกษาแลว  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวของคําวา “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”  ก็จะไมเกิดขึ้น             

สวนรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอใหงานกิจการนักศึกษานําเสนอในลําดับตอไป 
 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา 
 -  แนวทางการบริหารจัดการ  กรณีนักศึกษา/บุคลากรเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ  
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษารวมกับรองอธิการบดี

ฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ พิจารณาดําเนินการจัดทํารายละเอียดและระบบสวัสดิภาพและ

สวัสดิการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร  ในกรณีเจ็บปวยและประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต   
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
5.1 การระงับการประกาศรับนักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลปประยุกต 
      และการออกแบบ  
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาประจําปการศึกษา 2554 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรใหม)สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยวิธีการรับตรง และไดดําเนินการ

สอบสัมภาษณ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ไปแลวนั้น 
           เนื่องจากหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ยังตองดําเนินการแกไขปรับปรุง

เพ่ิมเติมตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (หนังสือที่ ศธ 0506(3)/14990 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2553) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 

พฤศจิกายน 2553 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาระงับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิต ประจําป 2554 ไวกอน เพ่ือเปนการผดุงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและให

เกิดประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง  
มหาวิทยาลัย ไดพิจารณากําหนดมาตรการชวยเหลือผูสมัครเขาศึกษาในหลกัสูตรดังกลาว ดังนี้ 
        1. ผูที่มีผลการสอบสัมภาษณอยูในเกณฑ  มหาวิทยาลัยจะเปดโอกาสใหเขาศึกษาใน

หลักสูตรที่ผูสมัครเลือกไวอันดับหนึ่ง สําหรับผูที่เลือกหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพียงอันดับ

เดียว ใหเลือกเรียนในหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีได ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

ศักยภาพดานการเรียนของผูสมัครประกอบดวย 
       2. ผูที่มีผลการสอบสัมภาษณอยูในเกณฑไมผาน หรือผูมีผลการสอบสัมภาษณอยูในเกณฑ

ผาน แตไมประสงคจะเลือกเรียนหลักสูตรที่เลือกไวอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาชดเชยคาใชจาย

ในการเดินทางมาสอบสัมภาษณตามความเหมาะสม 
       3. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียม การสมัครใหแกผูสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประกาศ  ณ  วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 - เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 - เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการการชวยเหลือ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
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                                                  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สําหรับนักเรียน

ที่ไดรับความชวยเหลือโดยมหาวิทยาลัยใหสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่

ผูสมัครไดเลือกไว น้ัน  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนแกนักเรียนในกลุมน้ี   จึงเห็นควรมอบงานรับเขาศึกษา 

กองบริการการศึกษา  แจงใหนักเรียนเขารับฟงขอมูลและรายละเอียดแผนการเรียนหรือหลักเกณฑ

ตางๆ ที่เกี่ยวของและมีความจําเปนในการศึกษาตอในหลักสูตรที่เลือกไวดังกลาว   
              

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ   
 

5.2 การแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร 
รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  เนื่องดวย             

รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ  ไดย่ืนหนังสือลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร  ฉะนั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 27 และมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม             

ครั้งที่  8/2553  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2553  จึงแตงตั้งให รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล  

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเกษตรศาสตร  ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทน

คณบดีคณะรัฐศาสตรจนกวาการสรรหาจะแลวเสร็จ 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.3  การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตางๆ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามคําส่ัง

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  17/2553  เร่ืองแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตางๆ  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งรองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข ดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม  2553  ดังนั้นเพื่อใหการบริหาร

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตร จึงแตงตั้ง              

รองอธิการบดีฝายตางๆ ดังนี้  
1.  ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน   ดํารงตาํแหนงรองอธิการบดฝีายบริหารและชุมชน

สัมพันธ                                                   
2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสทิธิ์    ดํารงตาํแหนงรองอธิการบดฝีายวิชาการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จติตเจรญิ     ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
4.    ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ  ธาน ี ดํารงตาํแหนงรองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากร

มนุษย                         

5.  นายนรินทร  บุญพราหมณ ดํารงตาํแหนงรองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 

6.  นายสุรชัย  จูมพระบตุร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

และสารสนเทศ 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.4  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ                

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 8 ตุลาคม 2553  เห็นชอบแผนการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553  โดยแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพดงักลาว มุงพัฒนา

คุณภาพใหสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม(สมศ.) งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานงานผลการดาํเนินงาน  โดยสรุปดังนี้ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.1 โครงการสัมมนาการจัดทําแนวทางการการดําเนินงานตาม  

ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภาพภายใน  ปการศึกษา 2553 
สรุปผลการดําเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

29 -30  พฤศจิกายน 

2553 

2. การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 

2.1 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของสกอ.  สําหรับ  

ผูประเมินที่มีประสบการณในการประเมินและข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน 
สรุปผลการดําเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

26   พฤศจิกายน 2553 

แผนการดําเนินการ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.1 พบปะเพื่อรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

พัฒนาการประกันคุณภาพกับคณะ /หนวยงาน 

 

วันที่ 9-15 ธนัวาคม 2553 

2. การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน       รอบ   6 เดือน 

       เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ภายในธันวาคม 2553 

              

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

         -   ผลและแผนการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพ 
 
 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ  
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5.5  รายงานการดําเนินการหอพักอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตรและ                  
       การสาธารณสุข 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข  ไดงบประมาณลงทุนในโครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม  ในการกอสรางอาคาร

หอพักอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ในปงบประมาณ  2550   และ

อาคารดังกลาวไดแลวเสร็จ  ในปงบประมาณ  2552  นั้น 
  เมื่ออาคารหอพักแลวเสร็จ  มีการปรับปรุง  เร่ืองเหล็กดัด  ถนนทางเขาและอาคารจอด

รถโดยใชงบประมาณในการปรับปรุง  จํานวนเงิน 801,700 บาท  โดยใชเงินรายไดคาปรับและ               

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2553 เวลา  12.00 น.  ณ  หองประชุม CMP  412  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  ไดจัดสรรหองพักไปแลว  จํานวน  22  หอง  และคงเหลือ  14  หอง  ซึ่งวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีแผนการดําเนินการเกี่ยวกับสํารองหองพักไวสําหรับนักเรียนทุน 11  

คน  เปนนักเรียนทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 คนและนักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยฯ 8 คน  

  
 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
5.6  รายงานประจําป 2553 งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
  รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ   นํา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ              

งานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํารายงานประจําป  2553  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร

ขอมูล  และรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2553  ที่ผานมา  เพ่ือรวบรวมผลงาน และความกาวหนา

ในการดําเนินงานดานกิจการตางประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หรือตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในดานการ

นําไปใชเปนขอมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาการดําเนินงานในหนวยงาน ในอนาคตใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ   
 
 

 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.7  รายงานผลการบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ   นํา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดรับการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เมื่อวันศุกรที่ 

22 ตุลาคม- 12 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาใหความสนใจรวมบริจาคเงิน

และส่ิงของ เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมนั้น 
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เมื่อวันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดี

ฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการมอบเงินบริจาครวมกับสถานีโทรทัศน

ไทยทีวีสีชอง 3 ผานรายการครอบครัวขาว 3 เปนเงินจํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน ) จากนั้น

บุคลากร และนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดนําส่ิงของที่ไดรับบริจาคมารวมกับครอบครัว

ขาว 3 และสํานักงานสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี และ

จังหวัดอุบลราชธานี รวมแจกจายใหแกประชาชนผูประสบอุทกภัย จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนเกตุแกว 

ชุมชนทาบั้งมั่ง และชุมชนดีงาม จํานวน 200 ครัวเรือนที่ไดอพยพขึ้นมาอาศัยอยูพ้ืนที่บริเวณดานขาง

สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ  
  ในการรับบริจาคมียอดเงินที่เหลือจากการบริจาคผานทางชอง 3 คงเหลือจํานวน 

48,063.50 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันหกสิบสามบาทหาสิบสตางค )  มหาวิทยาลัยไดนําไปสมทบบริจาค

รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือใชในการชวยเหลือผูประสบภัยตอไป 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 - สรุปยอดเงินที่ไดรับการบริจาค เปนเงินทั้งส้ินจํานวน 98,063.50 บาท (เกาหมื่นแปดพันหก

สิบสามบาทหาสิบสตางค )  
 - ประเภทสิ่งของ เชน น้ําดื่ม อาหารบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เส้ือผา จํานวนพอสมควร  
 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
5.8  รายงานการดําเนินโครงการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธเฉลิมพระเกียรติ 84  
       พรรษา มหาราช 
         รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  ในโอกาส

มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 

ธันวาคม  2554  นับเปนโอกาสพิเศษยิ่งที่ประชาชนทุกหมูเหลาจะไดแสดงความจงรักภักดีถวายเปน          

พระราชสักการะ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมกับจังหวัดอุบลราชธาน ี 

และคณะศิษยเกาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดแสดงบทเพลงพระราชนิพนธเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่  2  ธันวาคม  2553  ณ  สนามดานหนาอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกา   โดยมีการอัญเชิญเพลงที่ทรงประพันธ อาทิ เพลงชะตา
ชีวิต เพลงความฝนอันสูงสุดและจัดแสดงวีดิทัศน ชุด เฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองคราชัน ผูทรงบากบั่น

เพ่ือปวงประชา   ภายในงานจะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธในรูปแบบเพลงประสานเสียงจาก 

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                

โดยเปดการแสดงใหประชาชนที่สนใจสามารถเขาชมการแสดง โดยไมเสียคาใชจาย 

  

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.9  กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 
รองอธิการบดีฝายบริการและชุมชนสัมพันธ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เพ่ือใหการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจําป  2554 และการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดสงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการฯ  

พิจารณากอนวันประชุม    อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยซึ่งกําหนดเปน

สัปดาหสุดทายของเดือน  และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดเปนสัปดาหที่สามของ

เดือน(ตามเอกสารแนบ)   ฝายเลขานุการฯ  จึงขอเสนอกําหนดการจัดการประชุมเปนทุกวันอังคาร

สัปดาหแรก  ของเดือน   ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ครั้งที่ กําหนดการประชุม กําหนดการนําสงเร่ืองเพื่อบรรจุ     

ในวาระการประชุม 
 

ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่   11  มกราคม  2554  วันศุกรที่  24  ธันวาคม  2553 

ครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ  2554 วันศุกรที่  21  มกราคม  2554 

ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่  1  มีนาคม  2554 วันศุกรที่  25  กุมภาพันธ  2554 

ครั้งที่ 4/2554 วันอังคารที่  5  เมษายน  2554 วันศุกรที่  25  มีนาคม  2554 

ครั้งที่ 5/2554 วันอังคารที่  3  พฤษภาคม  2554 วันศุกรที่  29  เมษายน  2554 

ครั้งที่ 6/2554 วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2554 วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2554 

ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2554 วันศุกรที่  24  มิถุนายน  2554 

ครั้งที่ 8/2554 วันอังคารที่  2  สิงหาคม  2554 วันศุกรที่  29  กรกฎาคม  2554 

ครั้งที่ 9/2554 วันอังคารที่  6  กันยายน  2554 วันศุกรที่  26  สิงหาคม  2554 

ครั้งที่ 10/2554 วันอังคารที่  4  ตุลาคม  2554 วันศุกรที่  30  กันยายน  2554 

ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่  1  พฤศจิกายน  2554 วันศุกรที่  28  ตุลาคม  2554 

ครั้งที่ 12/2554 วันอังคารที่  6  ธันวาคม  2554 วันศุกรที่  25 พฤศจิกายน  2554 

 

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

                       -  กําหนดปฏทิินการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํป  2554          
 

 ทั้งน้ีประธานที่ประชุมไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 1  ประจําป  2554  เปนวันอังคารที่  11  มกราคม  2553  โดยกําหนดใหหนวยงาน

นําเสนอเรื่องตอที่ประชุมภายในวันศุกรที่ 24  ธันวาคม  2553 
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ   

6.1 การวางแผนจัดหาหองเรียน  หองปฏิบัติการของ  คณะพยาบาลศาสตร 
 

-  คณะพยาบาลศาสตรแจงถอนเร่ือง  - 

 
 
 
 

6.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํา 

รับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ที่กําหนด

กรอบการดําเนินงานโดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นั้น 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดบูรณาการระบบการประเมินผลของ

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนเอกภาพกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการ       

บูรณาการจัดระบบการประเมินผลระหวาง 3 หนวยงาน เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของ

หนวยงานทั้ง 3 ใหเปนระบบเดียวกัน ใชผลการประเมินและคูมือการประเมินผลรวมกัน โดย

สถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ซึ่งสํานักงาน 

กพร. ไดกําหนดกรอบการประเมินฯ และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมินผล ประกอบดวย 4 มิติ คาน้ําหนักรวม รอยละ 87.5 จํานวนตัวชี้วัด 22 

ตัวชี้วัด แยกตามมิติ ดังนี้ 

มิติ 
คานํ้าหนัก 

(รอยละ) 

จํานวน

ตัวช้ีวัด 

(หลัก) 

จํานวน

ตัวช้ีวัด

(ยอย) 

รวมตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 35 4   5   8   

มิติที่ 2 ดานคณุภาพ  12.5 2   2   3   

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ 10 2   3   4   

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน 30 6   2   7   

รวม 87.5 14   12   22   
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2. แนวทางการจัดทําคํารับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

2554 

  2.1   แนวทางการจัดทําคํารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ แลว

เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2553 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ปรับลดขั้นตอนการเจรจาตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ

เกณฑการใหคะแนน รวมทั้งลดความซ้ําซอนของตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดใดที่สกอ. หรือ สมศ. ประเมินแลว 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมประเมินซ้ําซอน โดยใชขอมูลการประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกลาว จากสกอ. หรือ สมศ. 

 2.2   แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แยก

เปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และกรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่ใช

ผลการประเมินจากหนวยงานเจาภาพ  สรุปสาระสําคัญมีดังนี้ 

2.2.1 กรณีตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ.  

 มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

ของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา)  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยผานระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี รวม 12 ตัวชี้วัด 

และมีคาน้ําหนัก รอยละ 57.5 ประกอบดวย  

 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด คานํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ตัวบงช้ีของ สกอ. 51.5 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2 

ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 2.5 

ตัวบงช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 8 

ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 4 

ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 15 

ตัวบงช้ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7.5 

ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 2.5 

ตัวบงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 

ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 2.5 

ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2.5 

ตัวบงช้ีของ สมศ. 3 

ตัวบงช้ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  3 

ตัวบงช้ีของ กพร.  3 

ตัวชี้ วัดที่  4.1.3  รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตางประเทศ  (กําหนดใหม) 

 

3 

รวม 57.5 
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2.2.2   กรณีตัวช้ีวัดที่ใชผลการประเมินจากหนวยงานเจาภาพ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนน และรายงานผลการดําเนินงานตอ

หนวยงานเจาภาพที่ระบุไวตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด และมีคาน้ําหนัก รอยละ 20 

ประกอบดวย 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด คานํ้าหนัก 

(รอยละ) 

สํานักงานสถติิแหงชาติ 10 

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต

นักศึกษา 

 

10 

                5.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 5 

                5.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันฯ 5 

กรมบัญชีกลาง 10 

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/เงิน

โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

 

5 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 5 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

1. ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินหลักตามตัวชี้วัด แยกเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1.1 กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสกอ. และสมศ.       มอบหมายผูรับผิดชอบตามที่กําหนดแลว  

     ตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

1.2 กรณีตัวชี้วัดเดิม (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  มอบหมายผูรับผิดชอบตามที่กําหนด 

     (เดิม) 

1.3 กรณีตัวชี้วัดที่ 4.1.3  รอยละของนักศึกษา 

          ที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ 

                    ดานภาษาตางประเทศ (ตัวชี้วัดใหม)  มอบหมาย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2. แผนการดําเนินงาน 

2.1 งานประกันคุณภาพจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม      ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 53 

2.2 เสนอคํารับรองฯ ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนาม    ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 53 
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2.3 เสนอคํารับรองฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

          เพ่ือเสนอตอเลขาธิการสกอ. ลงนาม   ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 53 

2.4 ผูรับมอบหมายพิจารณาดําเนินการตามเกณฑการประเมิน   

        และรายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

        และสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)   ภายในเดือน  มี.ค. 53 

    ครั้งที่ 2 (รอบ 9 เดือน)          ภายในเดือน  มิ.ย. 53  

    ครั้งที่ 3 (รอบ 12 เดือน)  ภายในเดือน  ก.ย. 53 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

6.3 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
                       รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553                

ไดเห็นชอบแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐานดานการวิจัยและ งานสรางสรรค            

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ นั้น 

 เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง กําหนดไวดงันี้ 

 ในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน ตองไดคาคะแนน 3.51 คะแนนขึ้นไป 

 และมีอยางนอย 5 มาตรฐาน ใน 7 มาตรฐาน ตองมีผลประเมิน 3.51           

ข้ึนไป 

 และไมมีมาตรฐานใด ใน 7 มาตรฐานไดคะแนนต่ํากวา 1.50 จากคา

คะแนนเต็ม 5  

ซึ่งจากการวิเคราะหจากผลงานปการศึกษา 2552 (ขอมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน) ในประเด็นมาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค พบวา คณะไดคาคะแนน 1.50 ซึ่งทํา

ใหคณะยังคงไมผานตามเกณฑของ สมศ.รอบสอง 

          ดังนั้น  เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ 

ดังกลาว ประกอบใหการดําเนินงานสอดคลองตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับแนวทางการ

ดําเนินงานกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหนวยงานที่ “ไมรับรองมาตรฐาน” โดยใหเวลาในการดําเนินการ

ภายใน 2 ป นับจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงสถาบันอุดมศึกษาทราบตั้งแต 3 

กันยายน 2552   

                   งานประกันคุณภาพฯ โดย ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ จัดประชุมรวมกับ อ.ปยนันท  กรินรักษ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลป

ประยุกตและการออกแบบ และ บุคลากรดานประกันคุณภาพของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  

เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ 

สมศ.รอบสอง (ซ้ํา) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
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ลําดับ การดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. - คณะนําเสนอผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคณุภาพฯ ป

การศึกษา 2552 และผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ฯ ปการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน (มิ.ย. 2553 ถึง พ.ย. 2553)  

- งานประกนัคุณภาพฯ นําเสนอผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพฯ เสนอตอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ คณะ

สภามหาวิทยาลัย 

กรณีคณะมีผลงาน “ไมผาน” ตามเกณฑ สมศ.รอบสอง 

      ใหคณะปรับกิจกรรมการดําเนนิงานเพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายและ

ผานเกณฑ สมศ.รอบสอง ใหคณะทบทวนและปรับแผนการดาํเนินงาน  

ธันวาคม 2553 

2. กรณีคณะมีผลงาน “ผาน” ตามเกณฑ สมศ.รอบสอง 

งานประกันฯ นําเสนอผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 ที่ไดรับการ

รับรองจากสภามหาวิทยาลัย เสนอตอ สกอ. เพ่ือขอรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายนอกซ้ํา 

กรณีคณะมีผลงาน “ไมผาน” ตามเกณฑ สมศ.รอบสอง 

งานประกันฯ นําเสนอผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 และ ปการศึกษา 

2553 (รอบ 6 เดือน) พรอมแผนการปรับปรุงคุณภาพฯ (ฉบับป พ.ศ. 

2554) ที่ไดรับการรับรองจาก สภามหาวิทยาลัย เสนอตอ สกอ. 

มกราคม 2554 

3. คณะดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ตามที่เสนอตอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พ.ย.2553  -

มี.ค.2554 

4. - คณะนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ 

- งานประกันคุณภาพฯ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพฯ เสนอตอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะสภา

มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2554 

5. งานประกันฯ นําเสนอผลการดําเนินงานที่ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย เสนอ

ตอ สกอ. เพ่ือขอรับการประเมินจาก สมศ.รอบสอง (ซ้ํา) 

พ.ค. 2554 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
               1. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปประยุกต

และการออกแบบ ปการศึกษา 2552 
               2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปประยุกต

และการออกแบบ ปการศึกษา 2553(รอบ6 เดือน) กรณีคณะมีผลงาน“ไมผาน”ตามเกณฑสมศ.รอบสอง 
               3. แนวทางการดําเนินงานตามมติที่รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ประชุม

รวมกับผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2553   
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบพิจารณาปรับแกไข                

แผนพัฒนาคุณภาพ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเขาสู              

การประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา  2553 ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน

การศึกษารอบสอง ตอไป 
 

6.4 การกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัย 
นางรัชนี  นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับ  
1.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดินดานการเงนิ 
2.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553  

องคประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ  ตัวบงช้ีที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการ

นําเงินสงคลัง  พ.ศ.  2551  
อีกทั้งเพ่ือเปนการปองกันและรักษาทรัพยสินของทางราชการ ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยและเกิดผลดีตอราชการ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   จึงไดรับความเห็นชอบในการกําหนด

แนวปฏิบัติภายในดานการเงินและบัญชี  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

6.5 มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  7/2553 เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  

2553  วาระที่ 3.2.1 และ 4.1.1  
  นางรัชนี  นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่            

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ไดนําเสนอวาระตอสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  2  วาระ ไดแก  
                   1.  ระเบียบวาระสืบเนื่อง - วาระที่ 3.2.1  เร่ือง รายงานสรุปการสงรายงานการใชจายเงิน

ในระบบ  3  มิติ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                

ครั้งที่ 2/2553    โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยศึกษาปญหาการใชโปรแกรม
ระบบบัญชี  3  มิติ  และควรศึกษารายละเอียดจากมหาวิทยาลัยอื่น  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและปรับปรุง

แกไขหลักเกณฑ  หรือ  อาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใชงานตอไป 

  2. ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา - วาระที่  4.1.1  เร่ือง รายงานการเงินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานที่นําเสนอและเพื่อให

มีการสอบทานดานการเงินของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นชอบในหลักการ ใหมหาวิทยาลัยสามารถวาจางผู

ตรวจสอบบัญชีภายนอกได 
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ 
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6.6   กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบดวยมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21 กันยายน 2553  ใหความเห็นชอบการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (จากระบบซีเปนระบบแทง)   โดยปรับโครงสรางตําแหนงเดิม

เขาสูโครงสรางตําแหนงใหม  แบงเปน 4 ประเภท  ไดแก 
  1.  ตําแหนงวิชาการ   ไดแก  ตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย 
  2. ตําแหนงประเภทผูบริหาร   มี  2  ระดับ  ไดแก   ตําแหนงผูอํานวยการกองและ

เทียบเทา  และตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  หรือเทียบเทา 
  3. ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  มี 5 ระดับ ไดแก  ตําแหนง

ระดับปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เช่ียวชาญ  และเช่ียวชาญพิเศษ 
  4. ตําแหนงประเภททั่วไป  มี  3  ระดับ  ไดแก  ตําแหนงระดับปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  

และชํานาญงานพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเขาสูตําแหนง

วิชาการ  ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนง

ประเภททั่วไป   ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด  ใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  2553    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดประชุมชี้แจงทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เพ่ือสรางความเขาใจ เตรียมความพรอมและซักซอมการดําเนินการใหแกผูบริหารและฝายการ

เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในชวงเปลี่ยนผานระบบ ซึ่งส่ิงที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการ

ไปแลวเปนลําดับแรก ไดแกการจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบโครงสรางตําแหนง

เดิม (ระบบซี)  เปนระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) และในวันที่ 1  ธันวาคม  2553   สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจัดประชุมชี้แจง   ณ จังหวัดขอนแกน  เพ่ือเตรียมความพรอมในเร่ือง

ตาง ๆ  โดยเรื่องสําคัญเรงดวน  คือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน  2554  ซึ่ง ก.พ.อ. ไดยกรางประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให

สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับของสถาบันตอไป   
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 -  กําหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัน เดือน ป การดําเนินงาน 
26  พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยสงขอมูลการจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเขาสู

ตําแหนงวิชาการ  ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป    ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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วัน เดือน ป การดําเนินงาน 
16 ธันวาคม 2553 จัดประชุมรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เวลา  09.00 – 12.00 น.       ตําแหนงวิชาการ 

เวลา  13.30 – 16.30 น.       ตําแหนงประเภทผูบริหาร   
                                     ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
                                     หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  และ 
                                     ตําแหนงประเภททั่วไป 
 

22  ธันวาคม 2553 นําเสนอรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

26  ธันวาคม 2553 นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย 

28 – 30  ธันวาคม 2553 1.  ประกาศและเผยแพรขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทราบ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการ

กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 

10  มกราคม 2554 ประชุมปฏิบัติการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

24 – 28  มกราคม 2554 ผูถูกประเมินจัดทําขอตกลงเสนอผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น ๆ 

1 – 7 มีนาคม 2554 คณะ /สํานัก/หนวยงาน  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

8 – 10 มีนาคม  2554 คณะ /สํานัก /หนวยงาน สงผลประเมินการปฏิบัติราชการมายังโครงการ

จัดตั้งกองการเจาหนาที่ 

14  มีนาคม  2554 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

15 มีนาคม 2554 นําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

18 มีนาคม  2554 ประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน  

และดีมาก 

21 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการใหกรมบัญชีกลาง 

 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ 

 



              
6.7  ผศ.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ รับทุน โครงการทุนวิจัย  ลอรีอัล  ประเทศไทย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ บริษัท  ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด  

รวมมือกับสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปดตัว 4  นักวิจัยหญิงเกงของวงการวิทยาศาสตร  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีใน

สายงานวิทยาศาสตร  รวมถึงเนนย้ําความสําคัญของงานวิทยาศาสตรที่ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและ

นําไปสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน   

โดย ผศ.พรพรรณ  พ่ึงโพธิ์  อาจารยประจําภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ไดรับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล  ประเทศไทย “ เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร ”  ครั้งที่  5  

ประจําป  2553 ในผลงานวิจัย “ การจําลองแบบและการออกแบบโมโลกุลดวยการคํานวณเพื่ออธิบาย           

อันตรกิติยาระหวางสารยับยั้งที่มีความจําเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรค ”  รับทุนสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

   

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

6.8  การลงนามขอตกลงกับหนวยงานภายนอก 

คณบดีคณะศิลปศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ครั้งที่  2/2552  ในวันเสารที่  28  กุมภาพันธ  2552  โดยประธานที่ประชุมไดแจงหลักการ

และแนวทางในการลงนามความรวมมือของคณะ/สํานัก/หนวยงานของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในกรณีที่ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงในการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน นั้น  ขอใหมี

การดําเนินการตามหลักปฏิบัติ  โดยขอใหเสนอโครงการความรวมมือฯ ดานตางๆ  เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  นั้น 
โดยคณะศิลปศาสตร  ไดดําเนินการจัดทําโครงการรวมกับสํานักงานสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  เร่ืองสุขภาวะตําบล  ซึ่งไดดําเนินการเปนปที่สอง มีองคการบริหารสวนตําบล

ที่รวม  จํานวนทั้งส้ิน  4  ตําบล และในปจจุบันไดดําเนินการขยายเพิ่มอีก  จํานวน 4  ตําบล  โดยไดรับเกียรติ

จากผูวาราชการจังหวัดรวมลงนามความรวมมือกับคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งการลง

นามความรวมมือในลักษณะดังกลาว  จะมีการดําเนินการอยูเปนประจํา  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและ

ขอรับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีการนําเสนอการลงนามความรวมมือตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 ทั้งน้ีประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอเพิ่มเติมในกรณีการลงนามขอตกลงกับหนวยงาน

ภายนอก  ที่ตองนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  โดยขอใหพิจารณาการลงนาม

ขอตกลงกับหนวยงานในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยตางๆ  หรือตางประเทศ และเปนเร่ืองเกี่ยวของใน

เชิงนโยบาย   สวนการลงนามความรวมมือในลักษณะกิจกรรมยอย หรือโครงการที่มิไดเกี่ยวของในเชิง

นโยบาย เมื่อสิ้นปควรรวบรวมนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  
  

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
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