
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  5/2553 

วันพฤหัสบดีท่ี 20  พฤษภาคม  2553     เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

……………………………… 
ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน กรรมการ 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กรรมการ 
7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
9. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
10. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
12. (แทน)คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร                   

และการสาธารณสุข 
นพ.วัฒนา พรรณพานิช กรรมการ 

13. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                      
และการออกแบบ 

อ.เสกสันต ศรีสันต กรรมการ 

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

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

17. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 

เลขานุการ 
19. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
     

 ผูไมมาประชมุ    

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ ติดราชการ 



    

 

 - 2 - 

3. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง ติดราชการ 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก  คุณวราดิศยั ติดราชการ 
5. คณบดีคณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป ติดราชการ 
6. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ติดราชการ 
     
 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. ดร.สุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
3. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

   (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 4/2553         
เมื่อวันพุธท่ี  7  เมษายน  2553 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  4/2553    เมื่อวันพุธที่  7  เมษายน 2553    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม                   
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.1/ ว 296  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2553  
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีไมมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม 

 
    -  งานประกันคุณภาพฯ  แจงถอนเรื่อง  - 
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3.2 การจัดตั้งศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 
กันยายน 2552   มติที่ประชุมเห็นชอบใหจัดตั้งศูนยหนังสือภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมหาวิทยาลัย
จักไดพิจารณามอบหมายหนวยงานและผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตอไป นั้น 

  ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักนักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุม
รับทราบ การดําเนินโครงการศูนยหนังสือ และสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามหลักการ
และเหตุผล วาการจัดตั้งศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะบรรลุวัตถุประสงค
ดวยดี จะตองมีความรวมมือกับหนวยงานที่มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเครือขายอยางกวางขวาง
อยางเชนศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงในระยะสั้นและชวยลด
ภาระคาใชจายตางๆ ในการนี้คณะทํางานจึงมีความเห็นวาควรดําเนินการใหมีการจัดตั้งศูนยหนังสือขึ้นมา โดย
ความรวมมือระหวางศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตช่ือ 
“ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือขายศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” รวมทั้งการจัดตั้ง
กองทุนศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนของการ
ดําเนินงานดังกลาว   (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ประธานที่ประชุม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การจัดตั้งศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคลองกับหลักการและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการขยายการ
บริการของสํานักวิทยบริการใหครอบคลุมและทําหนาที่กวางขวางมากขึ้น และสอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัยในการหามาตรการใหหนวยงานสามารถเพิ่มรายไดตามแตละคณะไดพิจารณาหาแนวทางการ
ดําเนินการ จึงเห็นควรสนับสนุนการดําเนินการโครงการดังกลาว และใหสํานักวิทยบริการนําไปพิจารณาและหา
รูปแบบที่เหมาะสม 
 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบความกาวหนา   
 

3.3   ขอหารือการทบทวนการเปดประตูเขา-ออก  (ประตู  4 )  
  รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การทบทวนการเปดประตู            
เขา-ออก(ประตู4) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 9/2550 เมื่อวัน  อังคารที่ 30 
ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเปดประตูเขา-ออก บริเวณหอพักนักศึกษาใหมนั้น  
  รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค ไดนําเสนอที่ประชุมถึงขอดีขอเสียของการเปดประตูเขา-ออก 
2 จุดคือ บริเวณขางศูนยอาหารซึ่งติดกับหอพัก 4 หลัง และบริเวณลึกเขาไปดานหลังของพื้นที่มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ที่ประชุมแสดงความหวงใย สภาพการจราจร ซ่ึง อาจกระทบความปลอดภัยบริเวณหอพัก
นักศึกษาและแฟลตบุคลากร 

                (รายละเอียดปรากฏตามผังแสดงการปรับปรุงการวางผังการใชที่ดินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
แนบทายรายงานการประชุม) 
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มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและยืนยันตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยมีมติยืนยันใหเปดประตูเขา-ออก ขางศูนยอาหาร
ติดกับหอพักนักศึกษา 4 หลัง โดยขอใหโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมดําเนินการกอสราง
ประตูและทางเขา-ออก โดยเรงดวน ท้ังนี้ในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ขอใหคํานึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยควรกําหนดใหมีแนวรั้วหรือแนวพุมไม
ขอบถนนบริเวณท่ีพักอาศัย 
 
 
 
 

3.4   ขอบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขอบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้ง 

โดยสภามหาวิทยาลัย    
1. ขอเท็จจริง 

1.1 มหาวิทยาลัย  จัดตั้งคณะโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในลักษณะขอบังคับซึ่งมี
รายละเอียดแตกตางกันไป  ไดแก   

- คณะบริหารศาสตร 
- คณะนิติศาสตร 
- คณะรัฐศาสตร 
- คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
จัดตั้งคณะโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย  ไดแก 
- คณะพยาบาลศาสตร 
จัดตั้งวิทยาลัย  โดยขอบังคับไดแก 
-  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

1.2 พระราชบัญญัติการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  รับรองสถานะสวน 
งานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  โดยใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการบริหาร  ทั้งนี้  การดําเนินการให
ใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย   

1.3 สภามหาวิทยาลัย  คราวประชุมครั้งที่  1/2553  เมื่อวันเสารที่  30  มกราคม  2553  มีมติให 
มหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบังคับการบริหารสวนงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  ใหใกลเคียงกัน  โดยแบงเปน  
2  ลักษณะ  คือ  

- คณะที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรเชนเดียวกับคณะในสวนราชการ 
- หนวยงานที่มีลักษณะจัดหารายได   

2. ขั้นตอนการดําเนินการ 
ในสวนการบริหารรูปแบบคณะ  รองอธิการบดีฝายบริหารเชิญคณบดีที่เกี่ยวของหารือแนว

ทางการจัดทําขอบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2553  สรุปไดดังนี้   
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(1)  กําหนดใหมีคณะกรรมการ   2  ชุด  คือ 
 (ก)  คณะกรรมการอํานวยการประกอบ  ดวย 
  1.1  อธิการบดี/ประธาน 
  1.2  คณบดี/รองประธาน 
  1.3  รองคณบดี/กรรมการและเลขานุการ 
  1.4  ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ภาครัฐ 
  1.5  ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพ 
  1.6  ตัวแทนศิษยเกา 
มีอํานาจหนาที่ แนะนําสงเสริมการบริหารงานของคณะเทานั้น  เนื่องจากอธิการบดีสามารถ              

ส่ังการ  กํากับดูแล  บังคับบัญชา  คณะไดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (ข)  คณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย 
  1.1  คณบดี/รองคณบดี (3 คน ) 
  1.2  ผูแทนคณาจารย (ไมเกิน  7  คน) 
  1.3  ผูแทนบุคลากร  (ไมเกิน  2  คน) 
อํานาจหนาที่  เชนเดียวกับคณะกรรมการประจําคณะอื่นๆ 
(2) การบริหารบุคคล 

ใหคณะกรรมการประจําคณะ  กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑเพิ่มเติม  ที่ไมขัดหรือแยงกับ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ.  2548  และมติ
คณะกรรมการบริหารบุคคล  โดยเสนอจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

(3) การบริหารการเงิน  พัสดุ 
ใหคณะกรรมการประจําคณะ  กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ  วิธีการเพิ่มเติมที่ไมไดขัดหรือ

แยงกับระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย   
ทั้งนี้ ขอใหปรับปรุงระเบียบการเงินในประเด็น 

- ขั้นตอน หลักเกณฑ  วิธีการนําสงเงินใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
- แตงตั้งหัวหนาพัสดุ  จากพนักงานไดและเพิ่มวงเงินในแตละวิธีในระเบียบพัสดุ 

3. ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เห็นควรใหความเห็นขอบังคับตามที่ประชุมรวมของรองอธิการบดีฝายบริหารและคณบดีที่

เกี่ยวของเสนอ 
ทั้งนี้  อาจตองปรับปรุง ขอบังคับคณะตางๆ  ที่กําหนดไวแลวใหสอดคลองกัน  หรือใหกําหนด

ไวในขอบังคับฉบับนี้วา  หากขอบังคับ/ประกาศ/ระเบียบใด  ขัดหรือแยงขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน   
3.2 เห็นควรปรับปรุงระเบียบเงินรายไดตามที่เสนอ 
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   ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะและเห็นควรใหมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  การออกประกาศตามอํานาจหนาท่ีของคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ 
3. องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ  

 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบและขอใหปรับปรุงตามประเด็นท่ีคณะกรรมการบริหารฯ ไดนําเสนอ

เพิ่มเติม  เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 

3.5   แนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  เพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภค 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แนวทางการ

เบิกจายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  เพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภค   ตามที่ โครงการจัดตั้งกองสงเสริม
การวิจัย  ฯ ไดเสนอเรื่อง “แนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  เพื่อสมทบเปนคา
สาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัย” ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 โดยไดนําเสนอแนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัย
จากเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อสมทบเปนคาสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัยในสวนของคณะ/ สํานัก 
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเบื้องตนไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 3 แนวทางคือ 

• นําสมทบจายเปนคากระแสไฟฟาของมหาวิทยาลัย (ทั้งหมด 5%)  โดยมอบใหกองคลัง   
สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบในการจัดหาหลักฐานการเบิกจายใหกับหัวหนาโครงการวิจัย 

• กําหนดสัดสวนงบประมาณ  โดยอาศัยแนวทางที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

• แนวทางอื่น ๆ ตามที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 
สืบเนื่องจากการประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหกองคลังและโครงการจัดตั้งกองสงเสริม

การวิจัย ฯ ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวตอไปนั้น  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ  ไดศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และหารือกับผูอํานวยการกองคลังและผูอํานวยการกองแผนงาน เบื้องตนมี
ขอสรุป ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลงบประมาณในวงเงินที่
มหาวิทยาลัยหักไว โดยการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณผานทางระบบ GFMIS  จากงบประมาณเพื่อการ
วิจัยเปนงบประมาณคาสาธารณูปโภค ตามจํานวนเงินที่หักไว  ซ่ึงผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา 
วิธีการดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจาก ในแตละปงบประมาณมหาวิทยาลัย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยนอยอยูแลวและมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ การโอนเปลี่ยนแปลงหมวด
งบประมาณผานระบบ GFMIS อาจทําใหสํานักงบประมาณเขาใจคลาดเคลื่อนวา มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อ



    

 

 - 7 - 

การวิจัยในจํานวนที่มากเพียงพอแลว ในปงบประมาณตอ ๆ ไปอาจตัดลดงบประมาณที่จะสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยใหนอยลงอีก 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ยังคงดําเนินการแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใชใน
ปงบประมาณที่ผาน ๆ มาคือ การออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยตามวงเงินที่หักไวใหกับหัวหนา
โครงการวิจัย ใชประกอบการเบิกจาย  ซ่ึงผูอํานวยการกองคลัง ไดหารือกับหนวยตรวจสอบภายในแลว  เห็นวา  
เนื่องจากวิธีการดังกลาว กระทรวงการคลังไดเคยทักทวงวาไมสามารถดําเนินการได  ดังนั้น หากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามแนวทางเดิมตอไป อาจเกิดผลเสียหายในภายหลังเมื่อมีการตรวจสอบ 

3. แนวทางการดําเนินงานตามที่ไดเสนอใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุม
คร้ังที่ 4/2553 นั้น  ผูอํานวยการกองแผนงานและผูอํานวยการกองคลัง เห็นวา  สามารถดําเนินการไดโดยไมขัด
กับระเบียบ แนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดแตอยางใด  หากเพียงตองการกําหนดแนวปฏิบัติใหเปนแบบ
แผนเดียวกันทุกหนวยงาน  เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติทุกคณะ 
หนวยงาน ซ่ึงจะเปนการอํานวยความสะดวกใหทั้งอาจารยนักวิจัยผูไดรับทุน  เจาหนาที่การเงินที่ตองตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางการเงินรวมถึงเจาหนาที่ผูประสานงานวิจัยในระดับคณะ ดวย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 

1. แนวทางการเบิกจายเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน  เพื่อสมทบเปนคา
สาธารณูปโภค สําหรับมหาวิทยาลัยในสวนของคณะ / สํานัก เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1. แนวทางตามทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนดําเนนิการ 
2. แนวทางตามทีม่หาวิทยาลัยมหาสารคามดําเนินการ 
3. แนวทางตามทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอคือ 

3.1 คณะ/สํานกัจายเปนคากระแสไฟฟาทั้งหมด 5%  โดยมอบใหกองคลัง  สํานักงาน 
อธิการบดี รับผิดชอบในการหัก ณ ทีจ่าย และจัดหาหลักฐานการเบิกจายใหกับหวัหนาโครงการวิจัย 

3.2 คณะ/สํานัก กําหนดสัดสวนงบประมาณคาสาธารณูปโภค 5%  โดยอาศัยแนวทาง 
ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (ตามผังแนวทางการเบิกจายฯ) เชน นําเงินเขากองทุนของคณะ/สํานกั 3% และจายเปน
คากระแสไฟฟา 2%  ซ่ึงสัดสวนงบประมาณอาจมีการปรับตามความเหมาะสม   

3.3 แนวทางอืน่ ๆ  
 

   ท่ีประชุมโดยประธานไดใหขอเสนอสําหรับแนวทางการเบิกจายทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน  ในประเด็นการออกใบเสร็จรับเงินคาสาธารณูปโภค  ขอใหดําเนินการตามแนวทางเดิมของมหาวิทยาลัย    
ท้ังนี้สําหรับคาสาธารณูปโภคเห็นควรนํามาพิจารณาหาแนวปฏิบัติรวมกันภายในมหาวิทยาลัยตอไป   
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  เปนกรณีพิเศษประจําป

การศึกษา  2552   
รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  เปนกรณีพิเศษประจําปการศึกษา  2552   ตามขอบังคับฯ  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับ
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือเคยไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาใดจะไมไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
เกียรตินิยม  ยกเวน  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล  ในการนี้  งานทะเบียนฯ  กองบริการ
การศึกษา  จึงใครขอเสนอพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  จํานวน  11  คน  จําแนกตามคณะดังนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  10  คน 

เนื่องดวย  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  มีการรับนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ระบบการรับเขา 
ศึกษาโครงการพิเศษ  และในเบื้องตนคณะไดพิจารณาเทียบโอนรายวิชาแรกเขา จํานวน  ไมเกิน  48  หนวยกิต  
ดังรายชื่อและรายละเอียดตอไปนี้ 

ท่ี รหัส
ประจําตัว 

ชื่อ-สกุล เกรด
สะสม 

หมวด
บังคับ 

เกียรติ
นิยม 

โอนรายวิชา 

1 48151531 นายทูลศักดิ์  ปนเขต 3.76 3.81 อันดับ 1 48  หนวยกิต 

2 48151458 นางสาวจารุณี  ทองหวั่น 3.69 3.75 อันดับ 1 48  หนวยกิต 

3 48151706 นางสาวสาวิตรี  ศรีสังขบุญ 3.69 3.71 อันดับ 1 48  หนวยกิต 

4 48151586 นางบุญยิ่ง  สินทะสอน 3.64 3.67 อันดับ 1 48  หนวยกิต 
5 48151649 นายวชิรวิทย  วงศมารัฐ 3.49 3.48 อันดับ 2 48  หนวยกิต 
6 48151397 นายขจร  ทองเสน 3.33 3.33 อันดับ 2 48  หนวยกิต 
7 48151414 นายคงศักดิ์  สิงหเสนา 3.33 3.33 อันดับ 2 48  หนวยกิต 
8 48151403 นางขวัญธิดา  โชติบุตร 3.34 3.34 อันดับ 2 48  หนวยกิต 
9 48151571 นางสาวนุศรา  ทองภู 3.32 3.3 อันดับ 2 48  หนวยกิต 
10 48151694 นายสวาง  บุญยะนันท 3.26 3.28 อันดับ 2 48  หนวยกิต 

 
2. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1  คน   
เนื่องดวยนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ไทยกับตางประเทศ (UMAP)  ประจําปงบประมาณ  2552  โดยศึกษาที่ประเทศจีน  และไดนําผลการเรียนของ
โครงการดังกลาวมาเทียบเปนรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน   6  หนวยกิต  ดังรายชื่อและ
รายละเอียดตอไปนี้ 
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อนึ่ง  การขอปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรและ               

คณะศิปศาสตร   เคยไดมีการนําเสนอเพื่อพิจารณามาแลวดังนี้ 
  คณะเภสัชศาสตรระบบการรับเขาศึกษาโครงการพิเศษ  เคยนําเสนอเพื่อพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  
จํานวน  6  คน  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  4/2552  วันที่  12  
พฤษภาคม  2552  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  คราวประชุมครั้งที่  4/2552  วันที่  30  
พฤษภาคม  2552 
  คณะศิลปศาสตร  เคยนําเสนอเพื่อพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  จํานวน  2  คน  เนื่องจากนักศึกษา
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  4/2550  วันที่  27  พฤษภาคม  2550  และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  4/2550  วันที่  23  มิถุนายน  2550 
  ทั้งนี้การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  จํานวน  11  คน  ดังกลาวขางตนไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  ประจําปการศึกษา  2552 
จํานวน  11  คน  ในวันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม 2553   
 
 
 

4.2   การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2552  มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  137  คน                 
โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาเคมี      จํานวน   1   คน 
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน   1   คน  

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  5  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาพืชไร      จํานวน   1   คน  
-  สาขาวิชาพืชสวน      จํานวน   2   คน  
-  สาขาวิชาสัตวศาสตร     จํานวน   2   คน  

ท่ี รหัส
ประจําตัว 

ชื่อ-สกุล เกรด
สะสม 

หมวด
บังคับ 

เกียรติ
นิยม 

โอนรายวิชา หมายเหตุ 

1 49141749 นางสาวภัทรรัตน  ทองโมลีวรรณ 3.51 3.96 อันดับ 2 48  หนวยกิต เคยได  D+ 



    

 

 - 10 - 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  8  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน   2   คน  
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน   3   คน  
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     จํานวน   2   คน  
-  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน   1   คน  

4. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  13  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาพัฒนาสังคม     จํานวน   3   คน  
-  สาขาวิชาประวัติศาสตร     จํานวน   1   คน  
-  สาขาวชิาภาษาจีน      จํานวน   3   คน  
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   6   คน  

5. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  46  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาเภสัชศาสตร  เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ  จํานวน   38   คน  
-  สาขาวิชาเภสัชศาสตร เฉพาะทางเภสัชภัณฑ   จํานวน     8   คน  

6. คณะบริหารศาสตร  จํานวน  25  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาการจัดการการตลาด    จํานวน   12   คน  
-  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     จํานวน   2   คน  
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน   2   คน  
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   จํานวน   1   คน  
-  สาขาวิชาการบัญชี      จํานวน   7   คน  
-  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน   1   คน  

7. คณะนิติศาสตร  จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชานิติศาสตร     จํานวน   1   คน  

8. คณะรัฐศาสตร  จํานวน  37  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชาการปกครอง     จํานวน   20   คน  
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการบริหารองคการ จํานวน    9   คน  
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน จํานวน   8   คน  

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจําป 2552 จํานวน 

137   คน ในวันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม 2553   
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4.3  รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ  (Part)  
ประจําปงบประมาณ  2553 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รายงานผลการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ  (Part)  ประจําปงบประมาณ  2553  

ดวยสํานักงบประมาณไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํารายการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ  (Performance  Assessment  Rating  Tool :  PART)  เพื่อประกอบการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณตางๆ  โดยเปนการตอบคําถาม  5  หมวด (ก-จ) รวม  30  ขอ  
คิดคะแนนเต็ม  30  คะแนน  และคิดเปนรอยละ  100  ซ่ึงจําแนกเปน 

หมวด  ก :  จัดมุงหมายและรูปแบบ จํานวน  6  ขอยอย  (ก1 – ก6)   รอยละ  10 

หมวด  ข :  การวางแผนกลยุทธิ์  จํานวน  7  ขอยอย  (ข1 – ข 7) รอยละ  20 

หมวด  ค :  การเชื่อมโยงงบประมาณ จํานวน  5  ขอยอย  (ค1 – ค 5) รอยละ  20 

หมวด  ง :   การบริหารจัดการ  จํานวน  7  ขอยอย  (ง1 -  ง7) รอยละ  20 

หมวด จ :  การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ จํานวน   5  ขอยอย  (จ1 – จ5) รอยละ  30 
 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทํา  PART  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  เพื่อประกอบการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ซ่ึงผลคะแนนที่ไดรับจากการประเมินของสํานัก
งบประมาณ  เทากับ  รอยละ  83.79 และสําหรับการจัดทํา  PART ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553                   
เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  นี้   กองแผนงานไดดําเนินการ
จัดทํา (ราง)  รายงาน  PART   จําแนกตามผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย  ผลคะแนนเฉลี่ยที่ไดในเบื้องตน  
เทากับ  รอยละ  97.51  โดยคะแนนในขอคําถาม  หมวด  ก- ง ไดคะแนนเต็มทุกผลผลิตสวนคะแนนในขอ
คําถามหมวด  จ  มีบางผลผลิต/โครงการ  ที่ไดคะแนนไมเปนไปตามเกณฑ  เนื่องจกผลการดําเนินงานในระดับ
ผลลัพธ   และระดับผลผลิต  ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)   

  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
-  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย 

งบประมาณ  (PART)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
  -  พิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง  การดําเนินงานในขอคําถามที่ไดคะแนนนอยกวา  1  
คะแนน 
 
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



    

 

 - 12 - 

4.4  งบประมาณสําหรับการซอมแซมอาคารชุดพักอาศัยหลังที่  1-4 
รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  งบประมาณสําหรับการซอมแซม

อาคารชุดพักอาศัยหลังที่  1-4  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  11/2552  เมื่อวันที่  1  
ธันวาคม  2552   มีมติใหกองแผนงาน  พิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับซอมแซมหองพักและอาคารที่พัก
อาศัยกรณีที่วางลง 

อาคารชุดพักอาศัย  หลังที่  1 -4   มีความจําเปนและประสงคขอความอนุเคราะหงบประมาณตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อการซอมแซมและปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย  จํานวน  2  เร่ืองดังนี้ 

1. หองพักภายในอาคารชุด 
หลังที่  1  (111) ,2  (302,306,407)  และ  4  (312,317,407,410)  วางจํานวน  8  หอง  ซ่ึงจะตองมี

การปรับปรุงและซอมแซมเพื่อสําหรับจัดสรรใหกับผูที่พักใหมไดอยางเหมาะสม  โดยโครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพ  ไดประเมินราคาเพื่อการปรับปรุงซอมแซมหองพัก  ทั้ง  8  หอง  จํานวนทั้งสิ้น  192,753.-  บาท  
(หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบสามบาทถวน) 
  ผลการพิจารณา 
  กองแผนงาน  อนุมัติงบประมาณสําหรับการปรับปรุงและซอมแซม  เพียง  179,860.-  บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบบาทถวน)  เนื่องจากมียอดคงเหลือ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ  2553  
เพียง  242,860.- บาท  (สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยหกสิบบาทถวน)  ซ่ึงไดรับจัดสรรเพื่อการซอมแซม
อาคารชุดหลังที่  2   แลว  จํานวน  63,000.-  บาท  (หกหมื่นสามพันบาทถวน)  ดังนั้น  จึงจัดสรรใหกับอาคารชุด
หลังที่ 1,2  และ 4   ตามจํานวนที่คงเหลือ  หากมีการขอรับการสนับสนุนเพื่อการซอมแซมหองพักจะไดรับการ
ชะลอ  เนื่องจากจักตองสํารองเพื่อใชจายใหแกกิจกรรมโครงการที่มีความสําคัญจําเปน  เรงดวนและกอ
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย   

2. อาคารชุดหลังที่  3   ขอความอนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนซอมแซมหลังคา  รวม  10   
จุด  บริเวณหองเลขที่  404,405,413,416,417,418,420,422  และ  424  โดยโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม  ประเมินราคาสําหรับการซอมแซม  จํานวน  57,448,80.-  บาท  (หาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยส่ีสิบแปดบาท
แปดสิบสตางค) 
  กองแผนงานเสนอ 
  ใหชะลอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณภายใตโครงการซอมบํารุง
อาคารสํานักงานอธิการบดี  รหัสโครงการ  1000077  ไดหมดลง  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความจําเปนตองสนับสนุนการปรับปรุงท่ีพัก  เพื่อรองรับบุคลากร           

จึงมีมติใหกองแผนงานจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก  100,000  บาท   
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 รายงานสถานะทางการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553 (สิ้นไตรมาส 2) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  รายงานสถานะทางการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553 (ส้ินไตรมาส 2)  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อใหฝายบริหารทราบรายงานทางการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย    ณ  วันที่  31  มีนาคม  

2553  (ส้ินไตรมาส  2)  และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององคกรและใหขอเสนอแนะ   
รายได  และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร  และใหขอเสนอแนะ 

2. เพื่อใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

                ตัวบงชี้ที่  8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

                  เกณฑมาตรฐาน  ขอ  4  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ  2  คร้ัง 
   ขอ  5  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
   ขอ  6  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

5.2 สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ท่ีไดรับจัดสรรเบื้องตน 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน   ในเบื้องตน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  633,767,200   บาท  เพิ่มขึ้น  จากที่ไดรับ
การจัดสรรในปงบประมาณ   พ .ศ .   2553  เปนเงิน   140,057,100  บาท   หรือคิดเปนรอยละ   28.37                   
(ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไดรับจัดสรรเงินเปน  493,710,100  บาท)  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554   ซ่ึงขอตั้งงบประมาณ  เปนเงิน  1,445,754,600  บาท  แลว  
พบวาไดรับการจัดสรรงบประมาณ  นอยกวา  ที่ขอตั้งเปน  811,987,400  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  43.84  ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง 
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรรขางตน  จําแนกตามหมวดรายจายตางๆ  ไดดังนี้ 
1.  งบบุคลากร  เปนเงิน    173,953,200  บาท   หรือคิดเปนรอยละ   27.45  ของ

งบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  3,681,900  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  2.16 
2.  งบดําเนินงาน  เปนเงิน   68,457,400  บาท   หรือคิดเปนรอยละ   10.80  ของ

งบประมาณที่ไดรับ  ลดลง  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  -4,978,300  บาท   หรือคิดเปนรอยละ  -6.78 
3.  งบลงทุน    เปนเงิน  206,964,600  บาท   หรือคิดเปนรอยละ  32.66  ของ

งบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  88,142,80  บาท หรือคิดเปนรอยละ  74.18 
4.  งบเงินอุดหนุน  เปนเงิน  184,392,000  บาท   หรือคิดเปนรอยละ  29.09  ของ

งบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน 53,210,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ  40.56 
รวมเปนเงิน  633,767,200  บาท 
โดยจําแนกตามผลผลิตตางๆ  ไดดังนี้ 
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  เปนเงิน  78,399,500  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  

12.37  ของงบประมาณที่ไดรับ   ลดลง  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  -13.975,100  บาท  หรือคิดเปน
รอยละ  -15.13 

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  เปนเงิน  88,717,000  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  14.00   
ของงบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   เปนเงิน  4,562,800  บาท หรือคิดเปนรอยละ  
5.42 

3. สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเงิน  351,545,600  บาท  หรือคิดเปน
รอยละ  55.47   ของงบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   เปนเงิน  112,216,600  บาท  
หรือคิดเปนรอยละ  46.89 

4. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม  เปนเงิน  70,204,300  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  
11.08  ของงบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  เปนเงิน  39,604,300 บาท  หรือคิดเปน
รอยละ  129.43 

5. ผลงานการใหการบริการวิชาการ  เปนเงิน  18,307,800  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  2.89  
ของงบประมาณที่ไดรับ  เทากับ  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

6. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนเงิน  9,925,500  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  1.57  ของ
งบประมาณที่ไดรับ  เทากับ  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

7. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  เปนเงิน  8,905,700  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  1.41  ของ
งบประมาณที่ไดรับ  ลดลง  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  -139,300  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  -1.54 

8. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  เปนเงิน  7,609,000  บาท  หรือคิด 
เปนรอยละ  1.20  ของงบประมาณที่ไดรับ  ลดลง  จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  -2,251,500  บาท  
หรือคิดเปน  รอยละ   22.83   
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9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  15  ป  เปนเงิน 512,800  บาท  
หรือคิดเปนรอยละ  0.02  ของงบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ พ.ศ.  2553  เปนเงิน  39.300  บาท  
หรือคิดเปนรอยละ  34.63 

รวมเปนเงิน  633,767,200  บาท   
 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 

5.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ณ สิ้นไตรมาสที่  2  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการใชจาย

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ณ ส้ินไตรมาสที่  2   ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับงบประมาณ  ทั้งสิ้น  493,710,100.00  บาท  และไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว  
เปนเงิน  493,710,100.00  บาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ  100.00  ของงบประมาณที่ไดรับ 

ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553  มีการเบิกจายเงินไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  242,640,778,19  บาท  
คิดเปนรอยละ  49.15  ของบประมาณที่ไดรับ 

ในสวนของงบประจํา  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  242,415,778.19  บาท  
คิดเปนรอยละ  64.66  ของงบประมาณที่ไดรับ 

สําหรับงบลงทุน  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  225,000.00  บาท  คิดเปน
รอยละ  0.19  ของงบประมาณที่ไดรับ 

เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว  พบวาการเบิกจาย  ต่ํากวา  แผนที่กําหนด  
กลาวคือ  แผนการเบิกจาย  ณ   31  มีนาคม  2553  จะเทากับ  256,078,700.00  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  51.87  
ของงบประมาณที่ไดรับ  แต  สูงกวา  เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว ณ ส้ินไตรมาสที่ 2  
ที่กําหนดใหสวนราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ  43.00   

การเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาแผนการใชจายที่กลาวมาขางตน  เปนผลมาจากการเบิกจายงบ
ลงทุน  คากอสรางในรายงานอาคารศูนยเครื่องมือกลาง  และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ของผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   และคากอสรางในรายการอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  80  พรรษา  ของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการ
เบิกจายลาชากวาแผนการเบิกจายที่กําหนด  เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานเพื่อทําการกอสราง 

สําหรับงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ   2551  มีการกันเงิน  
31,805,800.00  บาท  เบิกจายแลว  31,805,800.00  บาท  หรือิดเปนรอยละ  100.00  ของงบประมาณที่กันไว
เบิกจายเหลื่อมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  จํานวน  0.00  บาท  และงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหล่ือมปของ
งบประมาณ   2552   มียอดการกันเงินทั้งสิ้น   131,786,498.00  บาท  เบิกจายแลว  73,230,523  บาท                   
คิดเปนรอยละ  55.57  ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  58,555,975  บาท 
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ในผลการดําเนินงานระดับผลผลิต  จําแนกตามดานตางๆ  ไดดังนี้ 
 ดานการผลิตบัณฑิต  มีการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด :  จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร  และ ตัวช้ีวัด :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  
ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
และผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ดานการวิจัย  มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด  :  จํานวนโครงการวจิยั
ที่แลวเสร็จ  ในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  และผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ดานการบริการวิชาการ  (ผลผลิตผลงานการใหการบริการวิชาการ)  มีผลการดําเนินงานต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม  และ  ตัวช้ีวัด : จํานวนผูรับบริการ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม และ ตัวช้ีวัด :  จํานวน
ผูเขารวมโครงการ 

ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ป  ยังไมมีการดําเนินงาน 
ในผลการดําเนินงานระดับผลลัพธ  ในเปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพื่อผลกําลังคนที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ  (ซ่ึงเปนผลลัพธจากผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร)                   
ในตัวช้ีวัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา  ยังมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด   
 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

5.4 รายงานประจําป  2552  งานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  
 

               -  งานวิเทศสัมพันธ แจงถอนเรื่อง  - 

 

 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

6.1  คาบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คาบริหารโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการ    เนื่องจากมีแหลงทุน  บางแหงตั้งงบประมาณสําหรับบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ  และใน
การเบิกจายโครงการจําเปนตองมีประกาศของหนวยงานหรือตนสังกัดของผูรับทุนรองรับการดําเนินการดงักลาว 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. เห็นสมควรใหออกประกาศหลักเกณฑ/อัตรา  ไมเกินรอยละ 10  นําเขาคณะ/สํานักงาน  
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(คณะที่เปนตนสังกัดของผูรับทุนเพื่อบริหารจัดการ) 
2. หัวหนาโครงการวิจัย  ทําความตกลงกับคณะ/สํานัก เพื่อบริหารจัดการ  

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 

6.2   ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน 
 นพ. วัฒนา  พรรณพานิช    รักษาการในตําแหนงประธานศูนยสุขภาพ  วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน   ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดดําเนินการรางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2548  ในปการศึกษา  2548                   
ซ่ึงในขณะนั้นคณะกรรมการรางหลักสูตรฯ  ไดพิจารณาแลววาจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร) กลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สามารถทําใหผูที่
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกลาวมีคุณสมบัติที่จะเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได 
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  หมวด  4  ขอ  
15  (1)  (ประกาศ  ณ วันที่  30  มีนาคม  2540)  หลักสูตรฯ  ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่  5/2548  เมื่อวันที่   19  พฤศจิกายน  2548  ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ไดรับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ  เมื่อวันที่  14  มกราคม  2551  แลว  นั้น 
 และในปการศึกษา 2549  วิทยาลัยแพทยฯ  ไดเปดรับนักศึกษารุนที่  1  จํานวน  49  คน                   
และนักศึกษารุนที่  1  รหัส  49  ไดเลือกเรียนกลุมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน  26  คน                   
และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2552  นั้น  แตเนื่องจากมีการประกาศใช  กฎกระทรวง   กําหนด
มาตรฐานในการบริหารเจาหนาที่ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.  2549          
ซ่ึงมีการกําหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพที่ตางจากกฎหมายฉบับเดิม  
ดังนั้นงานวิชาการไดทําหนังสือเรียนรองอธิการบดี  เพื่อขอความอนุเคราะหสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ใหกระทรวงแรงงาน  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณาให
มีสิทธิ์สมัครเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป .) (อางถึงบันทึกขอความที่  
16.1.9/0793  ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2552)  และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงหลักสูตรฯ  ใหอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2553  ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวไดมีการปรับยาย
สถานที่ทํางาน  ทําใหหาเรื่องที่มหาวิทยาลัยสงไปไมพบ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงไดดําเนินการสงเรื่องให
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงานใหม  
 และจากการประชุมของสํานักความปลอดภัยแรงงาน   เมื่อวันที่   19  เมษายน   2553  
คณะอนุกรรมการไดพิจารณาเรื่องการเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  พบวา โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  กลุมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวนหนวยกิตของวิชาในกลุม
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วิชาชีพ  เฉพาะสาขาอาชีวอนามัยไมถึงเกณฑมาตรฐาน  ดังนั้นนักศึกษาใหมในกลุมวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  จะตองศึกษาวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยเพิ่มเติม  จํานวน  5  หนวยกิต  เพื่อใหนักศึกษามี
คุณสมบัติที่จะเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษากลุมดังกลาว  ทั้งนี้วิทยาลัยฯ  ไดตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนในคณะวิทยาศาสตรแลว  
พบวามีวิชาที่สมควรใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม   จํานวน  2  วิชา  ดังนี้ 
 1.  วิชา  1108 324  การปฐมพยาบาลเบื้องตนในงานอาชีวอนามัย   จํานวน  2  หนวยกิต 
  2.  วิชา  1108  325  การปองกันและควบคุมทางดานอาชีวอนามัย   จํานวน  3  หนวยกิต 
 ทั้งนี้  ในการจัดการเรียนการสอน  จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  2553  
เพื่อมิใหนักศึกษาเสียโอกาสในการทํางานและศึกษาตอ  จึงจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน   
ในปการศึกษา  2552  ซ่ึงจะตองมีคาธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ 

1. คาบํารุงมหาวทิยาลัยภาคฤดรูอน  ภาคละ  1,500.-  บาท 
2. คาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาภาคฤดูรอน   
          2.1  ภาควิชาบรรยาย    หนวยกิตละ  450 .-  บาท 
          2.2  ภาคปฏิบัติการโครงการพิเศษ  ฝกงาน  ฝกภาคสนาม  หนวยกิตละ  900 .- บาท 

                           ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาเปนเงิน  จํานวน  4,200 .-  บาท  (ยอดประมาณการ)  สวนในดานคาตอบแทนการสอนรายวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร  วิทยาลัยฯ  จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
                          ในการนี้  เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดตอนักศึกษา และเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําวุฒิไป
ประกอบอาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได  วิทยาลัยฯ  จึงขอความอนุเคราะหยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน  ในปการศึกษา  2550  สําหรับนักศึกษาดังกลาว   
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน                 
ในปการศึกษา  2552   
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ 
 
 

6.3   ขออนุมัติยมืเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ 
 นพ. วัฒนา  พรรณพานิช    รักษาการในตําแหนงประธานศูนยสุขภาพ  วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคาร
กิจกรรมดานสุขภาพ   การขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ  
เนื่องมาจากอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ  ไดปรับลดเนื้องานการกอสราง  ทําใหอาคารไมสามารถใชงานได
เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงานเพิ่มเติม  โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
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 1.  หมวดงานสถาปตยกรรม  จํานวนเงิน  3,665,845.00  บาท 
 2.  หมวดงานระบบไฟฟา   จํานวนเงิน 4,128,945.00  บาท 
 3.  หมวดงานระบบปรับอากาศ  จํานวนเงิน 8,648,622.00  บาท 
 4.  หมวดงานระบบแกสทางการแพทย จํานวนเงิน    720,500.00   บาท  
 5.  หมวดงานเบ็ดเตล็ด   จํานวนเงิน    691,950.00  บาท 
 6.  หมวดงานทาสี   จํานวนเงิน    826,700.00  บาท 
   รวม                 18,682.602.00  บาท  
                                      ภาษีมูลคาเพิ่ม  7 %      1,307,782.14  บาท 
           FACTOR  F 1.1841               22,122,069.03  บาท 
                                      รวมราคางานปรับปรุงภายในอาคารทั้งสิ้น  23,429,851.17  บาท 
 ทั้งนี้  เพื่อใหอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ  สามารถเปดใหบริการไดตรงตามวัตถุประสงค  
ภายในสิ้นปนี้  โดยไดทําหนังสือเรียนปรึกษาอธิการบดี  แลวซ่ึงทางมหาวิทยาลัย  มีเงินรายไดเหลือเพียง  
10,000,000  บาท  ในการนี้  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  เพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อจัดหา
งบประมาณเพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพใหแลวเสร็จ  เพื่อเปดใหบริการแก
บุคลากร  และประชาชนบริเวณใกลเคียงตอไป                                                                                                
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                      -  เพื่อหาแนวทางเพื่อจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ
ใหแลวเสร็จ  เพื่อเปดใหบริการแกบุคลากร  และประชาชนบริเวณใกลเคียงตอไป                                                                     
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติอนุมัติและนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

6.4   การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาและคาบาํรุงมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราเหมาจาย
รายภาค/รายป  คณะพยาบาลศาสตร  

 ดร.สุรีย  ธรรมิกบวร  รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลซศาสตร                
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงมหาวิทยาลัยเรียกเก็บใน
อัตราเหมาจายรายภาค/รายป  คณะพยาบาลศาสตร ตามที่คณะพยาบาลศาสตร  ไดผานการรับรองจากสภาการ
พยาบาล  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2553  ใหเปดรับนักศึกษา  ในปการศึกษา  2553  ซ่ึงยังไมไดกําหนดอัตราการ
จัดเก็บคาธรรมการศึกษา  
 ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เปนไปดวย
ความเรียบรอย  และสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการผลิตพยาบาลที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน  จึงเห็นควรใหมีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ 

1. ประเภทคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวและหรือเก็บรายภาค/รายป/รายครั้ง 
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1.1  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  เก็บครั้งเดียว 500  บาท 
1.2  คาทําบัตรนักศึกษา  คร้ังละ  100  บาท 
1.3  คาคูมือนักศึกษา   เก็บครั้งเดียว 200  บาท 
1.4  คาประกันอุบัติเหตุ  ปละ  200  บาท 
1.5  คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เก็บครั้งเดียว    1,500  บาท 
1.6  คาธรรมเนียมอื่นๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ประเภทคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บในอัตราเหมาจายราย 
ภาค/รายป  ดังนี้ 
         2.1   คาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ  35,000  บาท 
         2.2   คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 
                                  2.3   คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ปการศึกษาละ      15,000  บาท 

3. ประเภทคาใชจาย  คาวัสดุ 
3.1 คาเครื่องแบบฝกปฏิบัติการพยาบาล  ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม  หรือการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ  นอกจาก               
ที่กําหนดไวใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดอัตราเรียกเก็บตามความจําเปนและพิจารณาถึงคาใชจายในการ
ดําเนินการโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  ตอไป 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  ขออนุมัติการกําหนดอัตราคาธรรมการศึกษา ประจําปการศึกษา  2553  
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

6.5 การดําเนินกิจกรรมรับนองของนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2553    
คณบดีคณะศิลปศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินกิจกรรมรับนองของ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา  2553    สืบเนื่องจากสถานการณบานเมืองในปจจุบัน  สงผลใหมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ  จักตองเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาซึ่งมีกําหนดเปดภาคเรียนและการ
กําหนดการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  ในสัปดาหหนา ซ่ึงนอกจากการกําหนดใหนักศึกษา
รุนพี่ตองตองเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไมมีความรุนแรงหรือลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ทั้งทางรางกาย หรือจิตใจ ของรุนนอง  ตลอดจนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและระเบียบสถาบัน 
กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีทางสังคมที่ดีงาม  หากมีกรณีที่จําเปนจะตองจัดกิจกรรมภายนอก มหาวิทยาลัย             
โดยฝายกิจการนักศึกษาควรใชดุลพินิจพิจารณาเปนกรณีและใหมีอาจารยควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอยาง
ใกลชิด  ขณะเดียวกันควรเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยแกนักศึกษา  โดยมิใหจัดกิจกรรมเกินเวลาที่กําหนด  








