
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  4/2553 

วันพุธท่ี   7   เมษายน  2553     เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 
ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง กรรมการ 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก  คุณวราดิศยั กรรมการ 
7. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร ผศ.วสุ อมฤตสุทธิ์ กรรมการ 
8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
9. (แทน)คณบดคีณะวิทยาศาสตร อ.ธนาตย เดโชชัยพร กรรมการ 
10. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
11. (แทน)คณบดคีณะบริหารศาสตร อ.นภดล พัฒนะศษิอุบล กรรมการ 
12. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                              

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

13. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                      
และการออกแบบ 

อ.ศักดิ์ชาย สิกขา กรรมการ 

14. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
15. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
16. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร                  

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

17. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
    เลขานุการ 
18. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
19. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
     
 ผูไมมาประชมุ    

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
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3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ติดราชการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา ติดราชการ 
6. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี ติดราชการ 
     
 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. นายสมโชค หอมจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน   

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
3. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

   (ไมมี) 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 3/2553         
เมื่อวันอังคารที่  2  มีนาคม  2553 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  3/2553    เมื่อวันอังคารที่  2   มีนาคม  2553    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานฯ   ดังนี้ 

รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  4.7       
 หนาที่  15  บรรทัดที่  32    
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา   
ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร     ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต   ใหจัดเก็บตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด    

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาการปกครองทองถิ่น 
(อบต.)  สําหรับผูท่ีศึกษาครบ  3  ป ตามกําหนดไว ให
ทุนการศึกษาแลว    แตยังไมสําเร็จการศึกษา    ใหจัดเก็บ
ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ 
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รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่    6.3    
หนาที่  25   บรรทัดที่  18   
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให

นักศึกษาที่สมัครใจเขารวมโครงการเตรียม
ความพรอมดานวิชาการ  โดยมหาวิทยาลัย
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  อื่นๆ  เชน  
คาลงทะเบียน  คาวัสดุ-อุปกรณ  เปนตน   
ทั้ ง นี้ นั กศึ กษ าจะต อ ง รั บผิ ดชอบใน   
การจัดหาที่พักเอง    

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนักศึกษาที่สมัคร
ใจเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ   
โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย   อ่ืนๆ   
เ ช น  ค า ล ง ท ะ เ บี ย น  ค า วั ส ดุ -อุ ป ก รณ  เ ป น ต น   
ท้ังนี้นักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการหาที่พัก  
คาเดินทางและคาใชจายสวนตัว เอง   

ระเบียบวาระที่    4.10    
หนาที่  18   บรรทัดที่  18   
 

เนื่องจากมีภาระในตําแหนงบริหาร  และ
ภาระงานสอนจึงไมสามารถเดินทางไป
รวมประชุมคณะกรรมการได 

เนื่องจากมีภาระในตําแหนงบริหารและภาระงานสอน   
จนไมสามารถเดินทางไปรวมประชุมได  อีกท้ังการมี
ตําแหนงหนาที่ดังกลาวจะทําใหการทําหนาที่ปราศจาก
อิสระและเกิดความลําเอียงไดเพราะ มีสองสถานภาพ    

 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การรวมสนับสนุน
ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่  3/2553  เมื่อวันอังคารที่  2  มีนาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ
และยืนยันความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  2/2553  เมื่อวันอังคาร
ที่  2  กุมภาพันธ  2553    ทั้งนี้ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนําเสนอตอที่ประชุมในคราวตอไป  นั้น 

บัดนี้   สกว .   ไดตอบขอหารือถึงแนวทางการรวมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  แลว  โดยยังคงยืนยันการสนับสนุนในสวนของ สกว.เชนเดิม  แตในสวนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  นั้นไดปรับลดงบประมาณที่ขอใหมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุนลงครึ่งหนึ่งจาก  2,345,000  บาท  
(สองลานสามแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)  เปน  1,172,500  บาท  (หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอย
บาทถวน)   โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  จึงขอนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแนวทางในการรวมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สกว.ตอไป 

 
           โดยที่ประชุมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการดาํเนินงานในปงบประมาณถดัไป  มหาวิทยาลัยควรมี
สวนรวมในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการวจัิยของมหาวทิยาลัย 
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มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยรวมกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย    ท้ังนี้ขอใหกองสงเสริมการวิจัยฯ ดําเนินการประชุมรวมกับคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย   
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในรายละเอียดท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
 

3.2 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค                
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึ กษา   มาตรฐานด านการวิ จั ยและงานสร า งสรรค   คณะศิ ลปประยุ กต และการออกแบบ                 

ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบสอง   แตงตั้งโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  12 
-14 มีนาคม 2551  โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ไมรับรองมาตรฐานการศึกษา 1 กลุมสาขาวิชา 
คือ  ศิลปกรรมศาสตรฯและประยุกตศิลป  ไดแก คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ผลการประเมินดังกลาว
กําหนดใหคณะดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานดานงานวิจัยและสรางสรรคเพื่อปรับปรุงและขอรับ         
การประเมินอีกครั้ง  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตองติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกรอบ 6 เดือนตอสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ในฐานะหนวยงานตนสังกัด ความละเอียด
ทราบแลวนั้น 

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดานมาตรฐานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค  โดยลําดับดังนี้ 

1. คณะนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคที่ปรับปรุง
แลวตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่10 /2552 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. คณะนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคที่ปรับปรุง
แลวตอคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553  ที่ประชุมมี
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนคือควรมีการกําหนดเปาหมายของตัวช้ีวัด  ผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน พรอมทั้งควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือโครงการ /กิจกรรมรองรับ 

3. คณะนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพฯมาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ปรับปรุงตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ (สภามหาวิทยาลัย )คร้ังที่ 1/2553เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  
2553 มติที่ประชุมเห็นชอบใหงานประกันคุณภาพวิเคราะหแผนพัฒนา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แลวนําเสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 



    

 

 - 5 - 

4. งานประกันคุณภาพฯรวมกับคณะศิลปประยุกตฯและโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ
พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค (พ.ศ.2552-2555) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553  
ณ     คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาเห็นชอบแผนของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
2. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   

 
 
 

3.3   การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัล          
รัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553   

รองอธิการบดีฝายวิชาการ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร 
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  สืบเนื่องจาก      
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่  3/2553  เมื่อวันอังคารที่  2  มีนาคม  2553  โดยที่ประชุม           
มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสรรผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
                    1.   นายนิกร  วีสเพ็ญ    (ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
 2.   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 3.   คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 4.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
      5.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
  ทั้งนี้ เนื่องจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงปฏิเสธการรับเปนคณะกรรมการเลือกสรร              
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553    
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 -  เสนอชื่อคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.  2553   
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณบดีคณะนิติศาสตร   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายใน 
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3.4 การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   ความคืบหนาในการเตรียมความ

พรอมดานวิชาการ สําหรับนักศึกษาใหม  รายวิชาภาษาอังกฤษ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  3/2553  เมื่อวันอังคารที่  2  มีนาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
นักศึกษาที่สมัครใจเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย  อ่ืนๆ  เชน  คาลงทะเบียน  คาวัสดุ-อุปกรณ  เปนตน ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
หาที่พัก  คาเดินทางและคาใชจายสวนตัว เอง  นั้น 

ดังนั้น  จึงขอรายงานความคืบหนาเพิ่มเติมในการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมดาน
วิชาการ  สําหรับนักศึกษาใหม  ในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  1  และ  2  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑ
สําหรับผูเขารวมโครงการจะตองไดคะแนนทดสอบ  (GAT ใน  PART 2 วิชาภาษาอังกฤษ  ต่ํากวา 25 คะแนน)    
จากการสํารวจขอมูลของผูสมัครเขารวมโครงการฯ  ทั้งหมด  567  คน  พบวามีจํานวน  405   คน มีผลคะแนนใน
วิชาภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงนักศึกษาจํานวนนี้ไมจําเปนตองลงเรียนในรายวิชา
ดังกลาว    เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการ
เขาศึกษาในภาคการศึกษาปกติ   ทั้งนี้ไดหารือรวมกับคณบดีคณะศิลปศาสตร คณะเจาของรายวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ  1   และ  2    โดยเห็นควรใหจัดกิจกรรมเปนลักษณะการติวรวม   ไมตองลงทะเบียน                   
โดยมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการสอน  ซ่ึงใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับการสอนในภาคฤดูรอน   
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

         

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 แนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินเพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภค 

สําหรับมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  กองสงเสริมการวิจัย 

ฯ ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง ขอกําหนดการจายคาสาธารณูปโภคจากงบโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย  ทั้งนี้ เพื่อกําหนดแนวทางการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
การวิจัย ในสวนที่นําสมทบเปนเงินคาสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น   
  แนวปฏิบัติทีก่องคลังและโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ แจงใหคณะ / สํานัก ถือปฏิบัติ
แตเดิมมาคือ เมื่อหัวหนาโครงการวิจยัขออนุมัติเบิกจายงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ100 โดยแจก
แจงรายละเอียดงบประมาณเปน 2  สวนคือ 

1. งบดําเนินการวิจัยรอยละ 90 
หลักฐานการเบิกจาย คือ เอกสารทางการเงินที่หัวหนาโครงการวิจัย นําไปใชจายใน              

การดําเนินงานวิจัย 
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2. สมทบคาสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลยัรอยละ 5 และสําหรับคณะ / สํานักรอยละ  5 
หลักฐานการเบิกจาย คือ ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในสวนคา 

สาธารณูปโภค 5 % ของมหาวิทยาลัย โดยกองคลัง  สํานักงานอธิการบดีเปนผูออกใบเสร็จใหและใบเสร็จรับเงิน
ในสวนของคณะ / สํานกั ทีห่ัวหนาโครงการวิจัยสังกดัอยู  

แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กองคลัง ไดแจงวา การใชใบเสร็จรับเงินระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ไมสามารถนํามาเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  ยกเวนเปน
หนวยงานที่จัดตั้งเพื่อหารายไดเปนการเฉพาะ (ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง)    ดังนั้น เพื่อให                 
การเบิกจายเงินทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน  ในสวนคาสาธารณูปโภคของคณะ / สํานัก จํานวนรอยละ 5 ของ                  
งบดําเนินงาน เปนไปในแนวทางเดียวกัน  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ จึงขอเสนอแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ) 
ประเด็นนําเสนอเพื่อพิจารณา 

แนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
เปนตนไปเพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัยในสวนของคณะ/สํานัก เพื่อใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

แนวทางที่ 1 คณะ  สมทบจายเปนคากระแสไฟฟาของมหาวิทยาลัย (ทั้งหมด 5%) โดยมอบให
กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการหักเงินไวในงวดที่ 2 เมื่อไดรับเงินจากกรมบัญชีกลางโดยไมโอนเขา
คณะ  และสงใบเสร็จคาไฟฟาเพื่อเปนหลักฐานการเบิกจายใหกับหัวหนาโครงการวิจัย 

แนวทางที่ 2 กําหนดสัดสวนงบประมาณ  โดยอาศัยแนวทางที่มหาวิทยาลัยดําเนินการรวมทั้ง
การจัดหาหลักฐานการเงิน  

แนวทางที่ 3  อ่ืนๆ 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองสงเสริมการวิจัยฯและกองคลังตรวจสอบระเบียบและวิธีการ

เบิกจายของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  เพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

4.2   การจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ   5  ธันวาคม  2554 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การจัดทําโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา  7  
รอบ  5  ธันวาคม  25554  ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ดวนที่สุด  ที่อบ  0016.2/ว 4200  ลงวันที่  2  มีนาคม  
2553  กระทรวงมหาดไทย  แจงวาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะทรงเจริญพระชมพรรษา  7  
รอบ  ในวันที่  5  ธันวาคม  2554  นับเปนมหามลคลสมัยพิเศษยิ่งที่ประชาชนทุกหมูเหลา จะไดแสดงความ
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จงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ  แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดทรงสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติ
อยางอเนกอนันต 

ในการนี้จึงใหสวนราชการ  พิจารณาจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  7  รอบ  ในวันที่  5  ธันวาคม  2554  เปนกรณีพิเศษ
และหากโครงการและกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานใหดําเนินการงบประมาณใน
ปงบประมาณ  2554  ดวย 

แจงเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  และรายงานใหจังหวัดทราบเพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลตอไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในมหามงคลที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  7  รอบ  จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาในการจัดตั้งคณะทํางานของมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกลาว    เพื่อวางแผนกําหนดรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณที่ตองใช
จาย  จากผลผลิตผลงานบริการวิชาการแกสังคมและผลผลิต   ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งในสวนของ
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  และจะขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ตอไป 
 

มติท่ีประชุม  :ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   และมอบกองสงเสริมการวิจัยแตงตั้งคณะทํางาน                  

โดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนประธานคณะทํางาน   เพื่อดําเนินการในรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของตอไป 
 
 
 

4.3  คาประกันสุขภาพของนักศึกษา 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคาประกัน

สุขภาพของนักศึกษา    ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดดําเนินงานดานการประกันสุขภาพ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปดใหบริการดานสุขภาพ ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  ณ  ศูนยสุขภาพ
ชุมชน   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   

จากการดําเนินงานที่ผานมา  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดดําเนินการบริหาร
จัดการ  ทั้งจัดหาบุคลากรทางการแพทย  และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ(สปสช.)   ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการบริหารงาน     เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย
สุขภาพฯ มีเพียง  2,000  คน เทานั้น    ทั้งนี้หากตองการรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพิ่มขึ้น   มหาวิทยาลัยตองมีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด  ลงทะเบียนเพื่อ
ประกันสุขภาพกับศูนยสุขภาพฯ    

ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาที่ยังไมขึ้นทะเบียนกับศูนยสุขภาพฯ  หรือนักศกึษาใหมที่
จะเขาศึกษาในปการศึกษา  2553  มาขึ้นทะเบียนกับศูนยสุภาพฯ  โดยในเบื้องตน  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
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สาธารณสุข ไดประสานกับทางกองบริการการศึกษา  และสงบุคลากรเพื่อรับลงทะเบียนสุขภาพ  ณ  กองบริการ
การศึกษา  เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาใหมขึ้นทะเบียนครบตามจํานวนที่กําหนด   

  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ขอความเห็นชอบและแนวทางในการเพิ่มจํานวนผูขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพกับศูนยสุขภาพชุมชน  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเรียกเก็บคาประกันสุขภาพกับนักศึกษาทุกชั้นป    โดยออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการลงทะเบียนใหนักศึกษาใหมทุกคนตองลงทะเบียนเขารับการประกันสุขภาพ                 
และขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ประสานกับกองบริการการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา
เพื่อพิจารณาดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
 
 

4.4  รูปแบบการบริหารหอพักนักศึกษาแพทย 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รูปแบบ         

การบริหารหอพักนักศึกษาแพทยและการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการภายใน      ตามที่โครงการ
กอสรางอาคารหอพักนักศึกษาซึ่งไดรับงบประมาณในการกอสรางภายใตโครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม   
ปงปบระมาณ 2552  ลักษณะอาคาร คสล. สูง  3  ช้ัน  มีหองพักจํานวน  46  หอง  ซ่ึงการกอสรางไดแลวเสร็จใน
วันที่  24  มีนาคม  2553  ที่ผานมา  นั้น  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับในการกอสรางนั้นเพียงพอเฉพาะ                   
การกอสรางอาคารใหสามารถเขาพักอาศัยได  แตไมไดรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณใน
หอพักนักศึกษา  เชน  โตะอานหนังสือ  ตูเสื้อผา  เตียงนอน  เปนตน  สําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดังกลาวตอง
ใชงบประมาณจํานวน  ทั้งสิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)   

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและนักศึกษาสามารถ
เขาพักอาศัยไดตามวัตถุประสงคการกอสรางอาคารดังกลาว  ซ่ึงเมื่อเปดรับนักศึกษาและใหเขาพักได  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จักไดจัดเก็บคาเชาที่พักเพื่อชําระเงินรายไดนี้คือแกมหาวิทยาลัยตอไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณประจําหองพัก  ในอาคารหอพักนักศึกษา  
จํานวน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน) 

  
 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขดําเนินการบริหารจัดการ

หอพักนักศึกษาแพทย    สวนงบประมาณจัดหาเครื่องเฟอรนิเจอรเพื่อรองรับการเขาพักนั้น  ขอใหจัดทํา
งบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยสํารองจายตอไป 

 



    

 

 - 10 - 

4.5 การแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  
ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การแกไขปรับปรุงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานักและ
ผูอํานวยการศูนย    ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย  พ.ศ.  2540  โดยมี
ผลใชบังคับตั้งแต  วันที่  2  พฤศจิกายน  2540  เปนตนมาถึงปจจุบัน  ซ่ึงยังไมมียกเลิก  โดยมีสาระสําคัญ  คือ 

 

1. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา  ประกอบดวย 
(1)   อธิการบดี       เปนประธาน 
(2)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2  คน  เปนกรรมการ 
(3)   ผูบริหารมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  คน    เปนกรรมการ 
(4)   ประธานสภาอาจารย     เปนกรรมการ 
 

2. ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  หรือศูนย  ไดแก 
(1) ขาราชการในสถาบัน  สํานัก  หรือศูนยนั้นๆ  ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  3  ขั้นไป  

และมิไดเปนผูอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   
(2) คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือศูนยนั้น ๆ  
(3) คณะกรรมการประจําคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย   
 

เนื่องจากในการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยไดมีการยกเลิก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย                
พ.ศ.  2540  และ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2543  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2545  โดยออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดี  และผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  ใชบังคับแทน
ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสรร  ผูมีสิทธิเสนอชื่อ  และกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

 

ขอบังคับฯ  วาดวยหลักเกณและวิธีการสรรหา  คณบดีและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย (ท่ีถูกยกเลิก ) 

ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดี  และ
ผูอํานวยการวิทยาบัย  พ.ศ. 2551 (ปจจุบัน) 

 

 
1.  องคประกอบคณะกรรมการสรรหาคณดี 
   (1) อธิการบดี                                             เปนประธาน 
   (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
        จํานวน  2  คน  
   (3)  ผูบริหารมหาวทิยาลัย จํานวน  2  คน     เปนกรรมการ 
   (4)  ประธานสภาอาจารย                             เปนกรรมการ 

 
1.  องคประกอบคณะกรรมการสรรหาคณดี  (ปจจุบัน) 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     เปนประธาน 
   (2) กรรมสภาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี          เปนกรรมการ 
หรือรองอธิการบดี  จํานวน  1  คน   
   (3)  กรรมการสภาซึ่งเปนคณบดีจํานวน 2  คน เปนกรรมการ 
   (4)  ประธานสภาอาจารย                             เปนกรรมการ 
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2.  ผูมีสิทธิเสนอชื่อ  ไดแก 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ขาราชการและพนักงานใน
คณะซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  3  หรือเทียบเทาขั้นไปและไม
เปนผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการทดลอง
ปฏิบัติงาน   

2.  ผูมีสิทธิเสนอชื่อ  ไดแก 
คณาจารยประจํา  และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ  ซึ่งเปน
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางเต็มเวลา  ต้ังแตระดับ  3  ขึ้น
ไปหรือเทียบเทาที่ไดรับการประเมินใหผานการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการแลว  และ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  หลักการ  
 โดยที่เปนการเห็นสมควรเพื่อปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  
สาระสําคัญ  ดังนี้   

1. องคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
องคประกอบคณะกรรมการสรรหา 

ขอบังคับฯ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ผูอํานวยการ  
สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย  พ.ศ.  2540 

ขอเสนอแกไขปรับปรุง 

   (1) อธิการบดี                                             เปนประธาน 
   (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
        จํานวน  2  คน  
   (3)  ผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน  2  คน     เปนกรรมการ 
   (4)  ประธานสภาอาจารย                             เปนกรรมการ 

   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     เปนประธาน 
   (2) กรรมการสภาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี   เปนกรรมการ 
หรือรองอธิการบดี  จํานวน  1  คน   
   (3)  กรรมการสภาซึ่งเปนคณบดีจํานวน 2  คน เปนกรรมการ 
   (4)  ประธานสภาอาจารย                               เปนกรรมการ 

เหตุผลในการขอแกไขปรับปรุง 
เพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  

2.  ผูมีสิทธ์ิเสนอชื่อ 
ผูมีสิทธิเสนอชื่อ 

ขอบังคับฯ  วาดวยหลักเกณและวิธีการสรรหา ผูอํานวยการ สถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย พ.ศ.  2540 

ขอเสนอแกไขปรับปรุง 

(1)  ขาราชการในสถาบัน  สํานัก  หรือศูนยนั้นๆ  ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับ  3  ขั้นไป และมิไดอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(2) คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือศูนยนั้นๆ  
(3)  คณะกรรมการประจําคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบัณฑิต
วิทยาลัย   

   (1)   บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน  สํานัก  
หรือศูนยนั้นๆ  ซึ่งเปนขาราชการ  พนักงาน  
ลูกจางประจํา  ที่ไดรับการประเมินใหผานการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  
   (2)  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เหตุผลในการขอแกไขปรับปรุง 
1.  ขอบังคับฉบับปจจุบันฯ  มิไดใหสิทธิสําหรับพนักงาน  และลูกจางประจําเปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง
ใหเหมาะสม  เพื่อใหสิทธิสําหรับพนักงาน  และลูกจางประจําที่ไดรับการประเมินใหผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
ใหมีสิทธเสนอชื่อ 
2.  แกไขปรับปรุงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ  แทนคณะกรรมการประจําคณะ  สถาบัน  สํานัก
หรือศูนย  เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  
และผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551   
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3. แกไขปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสรรหาใหสอดคลองตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดี  และผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหา  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ.  2540  เพื่อเสนอราง
ขอบังคับใหม  โดยยกเลิกขอบังคับที่ใชอยูเดิม 

 
 

                     ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอํานวยการศูนย  โดยกําหนดใหเปนขอบังคับเดียวกันกับหลักเกณฑการสรรหาคณบดี  แตใหแตกตาง
กันในเรื่องคุณสมบัติซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  และกําหนดใหคณะกรรมการในชุด
กรรมการสรรหาคณบดี    ขอใหเปนกรรมการที่เปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ทาน และ
กรรมการที่มิไดเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อีก  1  ทาน     

 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ     ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ีนําเสนอหลักการ                

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป    
 
 

4.6   รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัย ดานบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัย ดาน
บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว   โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อใหนักศึกษาไดมีสถานที่สําหรับฝก
ปฏิบัติการในการศึกษาวิชา  ที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการและวิชาดานการทองเที่ยว โดยมีคณะศิลปศาสตรและ
คณะบริหารศาสตร    เปนคณะหลักที่เกี่ยวของโดยตรง และนักศึกษาในคณะอื่นๆ สามารถที่จะใชเปนสถานที่
ฝกงานในลักษณะที่สอดคลองกับแตละสาขาวิชา   ที่มีการจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได
ดวยเชนกัน และสามารถใชเปนแหลงในการสรางรายได ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน  ใชเปนสถานที่ในการจัดสัมมนาและฝกอบรม ใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงดวย ซ่ึงรายไดที่เกิดขึ้น จะสามารถนํามาใชจายเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพดานวิชาการที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น   อาคารแหงนี้ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ (เงินรายได) เปนจํานวนเงิน  1,900,700  บาทและเงินงบประมาณจํานวน 112,031,000 บาท  รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 113,931,700  บาท  และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการอาคาร
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ปฏิบัติการฯในรูปแบบการบริหารสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว เปนคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
หลักการ/แนวคิด 
               เพื่อใหการดําเนินงานในการจัดระบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว เปนอยางตอเนื่อง คณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว                   
จึงใครขอเสนอกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
   

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1.  การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

                                        1.1   การบริหารงานภายในอาคารปฏิบตัิการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ 
                   อางถึงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2552  เมื่อวันเสารที่ 26   กันยายน  2552 เห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  ในรูปแบบการบริหาร
สังกัดมหาวิทยาลัย     โดยมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยฯ   
เปนคณะทํางานชุดเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลใน
ตําแหนง  ผูจัดการทั่วไป (General  Manager) ในวันที่  24  กุมภาพันธ  2553  และดําเนินการคัดเลือกในวันที่  25  
มีนาคม  2553 ซ่ึงไมมีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว    ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความ
เรียบรอยมีประสิทธิภาพ  จึงขอดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  รับสมัครบุคคลภายนอก    ในตําแหนงตอไปนี้ 
1. ผูจัดการทั่วไป  GM  : (General  Manager)  
2. ผูจัดการฝายตอนรับ   (FO Manager)  
3. ผูจัดการฝายแมบาน (HK Manager) 
4. ผูจัดการฝายจัดเลี้ยง (F&B Manager) 
5. ผูจัดการดานอาหาร  (Chef) 

 (2)  การรับสมัครและคัดเลือกจากบุคคลภายในสํานักงานอธิการบดี    ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2552 ในวันอังคารที่  1 ธันวาคม  2552 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการการบริหารงานบุคคลในศูนยปฏิบัติการฯ   ที่ใหบุคคลที่เปนขาราชการและพนักงานเงิน
งบประมาณที่ตองการสอบคัดเลือก   สามารถตัดโอนอัตราและเงินเดือนไปตั้งจายที่ศูนยปฏิบัติการฯ                   
ในตําแหนงตอไปนี้   

1. เจาหนาที่เพื่อไปปฏิบัติงานดานการเงิน/บัญชี 
2. เจาหนาที่เพื่อไปปฏิบัติงานดานพัสดุ 
3. เจาหนาที่เพื่อไปปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล 
4. เจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 
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                            2.  การขอพระราชทานนามอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยไดประสานขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปศาสตร ในการเสนอชื่อและ
ความหมาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ลําดับ ชื่อ ความหมาย 

1. เทพรัตนสิโรบล หรือ เทพรัตนศิโรบล 
(เทพรัตน)+สิริ หรือ สิร+อุบล อานวา  
เทบ – พะ – รัด- สิ – โร- บน 

พระองคทรงเปนสิริ/ศรี แกชาวอุบลฯ หรือ ชาวอุบล               
(ม.อุบล) ขอเทิดทูน/นอบนอมพระองคดวยเศยีรเกลา (สิริ/
สิร เปนบาลี  สวน ศิริ/ศิร เปนสันสกฤต) 

2. เทพรัตนปรภาศิริ/เทพรัตนปภาสิริ หรือ 
เทพรัตนศิริปรภา/เทพรัตนสิริปภา             
อานวา  เทบ-พะ-รัด-ประ-พา-สิ-ริ 
            เทบ-พะ-รัด-ปะ-พา-สิ-ริ 

พระองคเปนผูใหแสงสวางและเปนสิริแกชาวอุบล  หรือ
อาจจะใชอีกชือ่หนึ่งโดยการรวมสองคําเขาดวยกันคือ           
เทพรัตนปภาสิโรบล 

3. ปรภาพิทยสิรินธร   
อานวา  ปฺระ-พา-ทิด-ทฺยะ-สิ-ริน-ทอน 

พระองคเปนผูใหแสงสวางและความรู                                     
(แสงสวางคือความรู ) 

4. เทพรัตนสิรินธร สมเด็จพระเทพฯ  ทรงไวซ่ึงสิริแกชาวอุบลฯ 
         

 3.  การทูลเกลาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสเปดอาคาร
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวเปนจํานวนรายละ   30,000 บาท  โดยจัดทําเปนปายรายนามผูบริจาค  
บริเวณดานหนาอาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ  ซ่ึงจําแนกรายละเอียดของจํานวนเงินบริจาค ดังนี้ 

(1) จํานวนเงินทูลเกลาฯ  20,000 บาท 
(2) จํานวนเงินบริจาค 10,000 บาท เ พื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อการจัดการดานการศึกษาของ

อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ 
               4.   กําหนดการนําเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีอาคารปฏบิัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดาน
บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้

เวลา .......................... น.  -  เสด็จประทบัรถยนตพระที่นั่งไปยังสํานักงานอธิการบดี 
-  รถยนตพระที่นั่งถึงสํานักงานอธิการบดี 
-  เสวยพระกระยาหารกลางวนั   (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย)  
    บริเวณชัน้ 2 
- เสด็จประทับรถยนตพระทีน่ั่งไปยังอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัย 
   ดานบริหารธุรกิจ สํานักงานอธิการบด ี
-  ทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจยัฯ 
-  พระราชทานเข็มที่ระลึก แดผูบริจาคเงนิโดยเสดจ็พระราชกุศล 
- เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ “ 20 ป มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ” 
- ขอพระราชทานฉายพระรูปรวมกับคณะกรรมการบริหารอาคารศูนยฯ 
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มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการบริหารจัดการอาคารปฏิบตัิการเพื่อสงเสริมการวิจัยฯ  และขอให

ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
                           (1)   การรับสมัครบุคคลภายนอก    ในตําแหนงตอไปนี้ 

1.   ตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manager) 
                              2.  ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับสวนหนา (Front Office Manager)                                           
                                3.   ตําแหนงผูจัดการฝายแมบาน (Housekeeping Manager)   
                                4.   ตําแหนงผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Manager) 
                                5.   ตําแหนงหัวหนาครัว (Chef)  
                        (2)   การกําหนดชื่ออาคารปฏิบตัิการฯ   ดงันี ้
                                2.1  เทพรัตนสิรินธร   โดยขอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณากําหนดรายชื่อเพิ่มเติม  
โดยขอใหเนนขอความที่กะทัดรัด เพื่อใหงายตอการจดจําของประชาชนทั่วไป 
                        (3)  หากทรงพระกรุณาเสด็จเปดอาคาร  เห็นชอบใหเชิญชวนผูทูลเกลาถวายเงินโดยเสด็จ              
พระราชกุศล   
 
 
 
 
 

4.7  เสนอรางประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข  การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข  
การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  ตามที่มหาวิทยาลัยไดยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยรางวัลรัตโนบล  พ.ศ. 2551 ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรเรียบรอยแลว  แตเนื่องจากตามระเบียบขอ  5  กําหนดใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการ  โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
ฝายเลขานุการจึงขอเสนอรางประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข  การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553    มาเพื่อพิจารณา  เพื่อจักไดเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
 เสนอเพื่อพิจารณา รางประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข  การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  โดยมีประเด็นในการจัดทํา ดังนี้ 

1. ประเภทรางวัลแบงเปน  2  ประเภท  คือ  ประเภทศิษยเกาดีเดน  เพื่อสงเสริมศิษยเกา  และประเภท 
บุคคลทั่วไป  เพื่อสงเสริมผูประสบความสําเร็จอยางยิ่งยอดเยี่ยมในวิชาชีพ  และผูที่ทําคุณประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยและหรือสังคม  การแบงรางวัลนี้เพื่อขยายคุณสมบัติใหกวางขวางขึ้น  และมีความชัดเจนในการ
พิจารณามากขึ้น 

2.  กําหนดหลักเกณฑประกอบการพิจารณาของแตละประเภท 
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3. การเสนอชื่อ  ไดกําหนดผูมีสิทธเสนอชื่อเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการเลือกสรรป  2550  โดยให
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เสนอชื่อได 

4. การพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผล  กําหนดขั้นตอนและเวลาประกาศภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป 

5. รางวัลและการรับรางวัล  กําหนดใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลในเดือนธันวาคมของ
ทุกป   
 

                                                ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแกไขประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข                
การคัดเลือกผูสมควรได รับรางวัล รัตโนบล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ .ศ .   2553  โดยขอให                   
กองบริการการศึกษาพิจารณาแยกรางวัลศิษยเกาดีเดน  ออกจากรางวัลรัตโนบล    และกําหนดระยะการเสนอชื่อ
ภายในเดือนสิงหาคม  
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 
 
 

4.8 การเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเก็บคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  
2/2552  เมื่อวันที่  30  ตุลาม  2552  ไดพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษา  ใน  3  กลุมกรณี  คือ  (1)  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา (2)  นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา (3)  
นักศึกษาที่อยูระหวางการตีพิมพผลงานดวยเหตุผลเนื่องจากนักศึกษาแตละกรณีไดใชทรัพยากรของคณะ/
มหาวิทยาลัยไมเทากัน  ดังนั้นจึงเห็นชอบใหเก็บคาธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพแตละกรณี  ดังนี้ 

ในกรณีที่  1  ใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ  2,500  บาท/ภาคเรียน  โดยอาจสามารถ
ปฏิบัติไดทันทีเร่ิมในป  2553 

ในกรณีที่  2  ใหมีการเก็บตามระเบียบประกาศคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพตามเดิม  จํานวน  
9,500  บาท  โดยเก็บ (1)  คารักษาสถานภาพ  2,500  บาท  (2)  คาบํารุงการศึกษา  2,000  บาท (3)  คาธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาค  5,000 บาท  
กรณีท่ี กรณีการรักษาสถานภาพนักศึกษา เก็บคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 

1 การลาพักการศึกษา คารักษาสถานภาพ  2,500  บาท 
2 เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลวแตยัง

ไมสําเร็จการศึกษา 
คารักษาสถานภาพ  2,500  บาท 
คาบํารุงมหาวิทยาลัย  2,000  บาท 
คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค  5,000  บาท 
รวม  9,500  บาท 

3 อยูระหวางรอการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ คารักษาสถานภาพ  2,500  บาท 
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                     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2553  เมื่อวันที่  27 มกราคม  
2553  เห็นชอบ  โดยในกรณีที่  3  ใหหมายถึงนักศึกษาที่อยูระหวางการรอตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ                   
โดยมีคุณสมบัติอ่ืนๆ    ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาครบถวนแลว  และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใชสําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส  53  และประกาศใชตอไป (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ท้ังนี้ขอใหกองบริการการการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

รายละเอียดในสวนของหลักเกณการลาพักการศึกษาเพื่อใหชัดเจนตอผูปฏิบัติยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

4.9  ขอปรบัแผนการศึกษาหลักสูตร  วทม. สาขาวิชาเคมี และ ปร.ด. สาขาวิชาเคม ี

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตร  
วทม. สาขาวิชาเคมี และ ปร.ด. สาขาวิชาเคมี  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย                 
คร้ังที่  2/2553  เมื่อวันที่  3  มีนาคม   2553  ไดพิจารณาเห็นชอบการขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตร                   
วท.ม  สาขาวิชาเคมี  และ ปร.ด.  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  เนื่องจากคณะ/หลักสูตร  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มาตรฐานระดับอุดมศึกษา  (TQF)  

- วท.ม.  สาขาเคมี  ขอปรับแผนการรับนักศึกษา  จากเดิมปละ  15  คน  เปนปละ   20  คน 
- ปร.ด.  สาขาเคมี  ขอปรับแผนการรับนักศึกษา  จากเดิมปละ    5  คน    เปนปละ 10  คน 
คณะมีอาจารยประจําตอนักศึกษา  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (1:0.76)  (รายละเอียด 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาการขอปรับแผนการรับนักศึกษา  ในหลักสูตร  วท.ม.  สาขาเคมี และ ปร.ด. สาขาเคมี 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 

4.10  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ (สภามหาวิทยาลัย) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ (สภามหาวิทยาลัย)    ดวยคณะกรรมการประกันคุณภาพ (สภามหาวิทยาลัย)ในการประชุม 
คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2553  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตติ  เปน
ประธานคณะกรรมการ   รองศาสตราจารยปวน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ   ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ                   
อินทรประสิทธิ์   เลขานุการที่ประชุมและศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล   นากยสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหนโยบายแนวทางการดําเนินงานและรับทราบผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย 
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ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่ควรดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาดําเนินการ   ดังมีรายละเอียดตามประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดใหมีคณะทํางานประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบดวย คณะรัฐศาสตร  คณะนิติศาสตรและสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   เนื่องจากมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 ต่ํากวา 2 คะแนน ตนเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อใหคณะ/สํานักไดรวบรวม
ผลงานที่ถูกตอง ครบถวน กอนที่จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 เดือนมิถุนายน 
2553   ซ่ึงสอดคลองกับมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551   

2. ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนว
ทางการบริหารและกํากับติดตามการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 

3. หากคณะ/สํานักประสงคจะสรางความเขาใจใหแกบุคลากรในดานการรายงานขอมูลผานระบบ
ฐานขอมูลกลางดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เพิ่มเติม งานประกันคุณภาพยินดีที่จะไปให
คําแนะนําที่คณะ/สํานัก  โดยระบบฐานขอมูลดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให
ทุกมหาวิทยาลัยรายงานขอมูลผานระบบฐานขอมูลกลางดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแกสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  การประเมินคุณภาพภายในและจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประกันคุณภาพ
ภายในตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดตลอดเวลาผาน
ระบบเครือขาย ทั้งนี้งานประกันคุณภาพไดจัดอบรมใหกับผูแทนของคณะ/สํานัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ  2553 ที่
ผานมา และเปดใหใชงานระบบตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัยที่ http://202.28.50.47/cheqa โดยงานประกันคุณภาพจักดําเนินการติดตามประเมินผลการรายงาน
ขอมูลและรับทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ คือ คร้ังที่ 1 วันที่  20 เมษายน 2553 และครั้งที่ 2 
วันที่ 18 พฤษภาคม  2553  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                 โดยคณะกรรมการไดใหความเห็นเพิ่มเติม ในสวนของการแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
มุกดาหาร    ขอใหพิจารณาจากคณะที่ มีการดําเนินการดานเรียนการสอนรวมกับวิทยาเขตมุกดาหาร                   
เปนคณะกรรมการตอไป   
 

 

มติท่ีประชุม  :    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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4.11  ขออนมุัติแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

รักษาการผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              
ขออนุมัติแตงตั้ งบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย                   
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานใน  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  พ.ศ.  2540  
และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2552  ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  ศูนย  คณะหนึ่ง  
ประกอบดวย  ขอ  6.5  ใหมีผูแทนทุกคณะรวมเปนกรรมการ นั้น 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยระเบียบบริหารจัดการภายในสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  
ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2  ทาน  ดังตอไปนี้ 

1. ดร. ภาณุพงษ วันจันทึก 
2. นายปญญา  แสนมุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน  2  ทาน  ดังตอไปนี้ 
1. ดร. ภาณุพงษ  วันจันทึก 
2. นายปญญา  แสนมุข 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
  

4.12 วิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา  2554 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา  2554   ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา   2554  จํานวน   4,658  คน                   
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินการตามแผนผลิตบัณฑิต  ประจําปการศึกษา  2552 – 2555  จําแนกตาม
คณะตางๆ  ดังนี้  

คณะ จํานวน รอยละ 
1.  คณะเกษตรศาสตร 440 9.45 
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร 680 14.60 
3.  คณะวิทยาศาสตร 640 13.74 
4.  คณะศิลปศาสตร 500 10.73 
5.  คณะเภสัชศาสตร 90 1.93 
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คณะ จํานวน รอยละ 
6.  คณะบริหารศาสตร 1,140 24.47 
7.  คณะนิติศาสตร 400 8.59 
8.  คณะรัฐศาสตร 300 6.44 
9.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 70 1.50 
10.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 148 3.18 
11.  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 100 2.15 
12.  วิทยาเขตมุกดาหาร 150 3.22 

รวมท้ังหมด 4,658 100.00 
 

โดยกําหนดวิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาออกเปนการรับตรงและรับผานสวนกลาง  
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

-  วิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา  2554 
 

 

มติท่ีประชุม  :    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 การเขารวมงานประเพณีสงกรานตรวมกับวัดศรีอุบลรัตนาราม  ในโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ 

ผูอํานวยการกองกลาง   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  การเขารวมงานประเพณีสงกรานตรวมกับ
วัดศรีอุบลรัตนาราม ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีภารกิจหลักในการดําเนินการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในการเปน
แหลงภูมิปญญาของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการนําองคความรู  ในการปลูกฝงใหเยาวชน
เกิดความตระหนัก    ความภาคภูมิใจและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีตั้งแตบรรพบุรุษสืบไป  โดยกองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานในการจัดทําโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและสงเสริมใหบุคลากรและ
นักศึษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เกิดความภาคภูมิใจ  และรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
อยางยั่งยืน  ตลอดจนมีสวนรวมกับหนวยงานราชการนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชาธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเขารวมในการจัดงานประเพณีสงกรานต   
ประจําป  พ.ศ.  2553  ระหวางวันที่  13 -17  เมษายน  2553  ระหวางเวลา  18.00  -  21.00  น.  ณ  บริเวณวัดศรี
อุบลรัตนาราม  ดังนี้ 



    

 

 - 21 - 

1.  กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน  “ วิถีงันเมืองอุบล ”  เชนกิจกรรมวัฒนธรรมการกิน  การแตงกาย  
และการพักผอน  ผูรับผิดชอบ  คณะบริหารศาสตร 

2.  กิจกรรมวัฒนธรรมการละเลนพื้นเมืองและงานประดิษฐ  ผูรับผิดชอบ  สํานักงานอธิการบดี 
3.  กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย  ผูรับผิดชอบ  คณะศิลปศาสตร 
4.  กิจกรรมฉายภาพยนตรสารคดีเมืองอุบลในอดีต  ผูรับผิดชอบ  สํานักวิทยบริการ 
5.  กิจกรรมภายภาพยอนยุค  ผูรับผิดชอบ  สํานักวิทยบริการ   

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

6.1  กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม  ประจาํปงบประมาณ   2553 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม  ประจําปงบประมาณ   2553   ตามที่ไดรับการประสานงานจากสํานัก
งบประมาณ  แจงใหเสนอขอรับการสนับสนุนกรอบวงเงินเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง)                  
จํานวน  50,000,000  บาท  (หาสิบลานบาทถวน)  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองยื่นขอเสนอเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ   โดยในเบื้องตนกองแผนงานไดนําเสนอขอมูลในสวนของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมีความพรอม
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    ดังนี้ 
 1.  การกอสรางอาคารโรงไฟฟายอย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ตองดําเนินการกอสราง
ตอเนื่อง  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไว  จํานวน  33,000,000  บาท  (สามสิบสามลานบาทถวน) 
 2.  การจัดหาครุภัณฑประจําอาคารศูนยเครื่องมือกลาง  จํานวน  15,000,000  บาท  (สิบหาลาน
บาทถวน) 
 3.  การจัดหาอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนประจําอาคารเรียนรวม  5 จํานวน 2,000,000บาท  
(สองลานบาทถวน) 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  ขอความเห็นชอบรายการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนําเสนอตอสํานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป   
 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 






