
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  6/2553 

วันอังคารที่   8  มิถุนายน  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. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน กรรมการ 
8. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
9. (แทน)คณบดคีณะเภสัชศาสตร ผศ.ชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
10. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 
11. (แทน)คณบดคีณะวิทยาศาสตร อ.ธนาตย เดโชชัยพร กรรมการ 
12. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
14. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                              

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

15. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                      
และการออกแบบ 

ผศ.ศักดิ์ชาย สิกขา กรรมการ 

16. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
17. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
18. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร                  

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

19. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
เลขานุการ 

20. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
21. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชมุ 

   

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก  คุณวราดิศยั ติดราชการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ติดราชการ 
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี ติดราชการ 
  

 
 

   

 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.ศุภกร ภูเกดิ (แทน)ประธานสภาอาจารย 
2. ดร.สุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
3. อ.ชัช วงศสิงห รองประธานสภาอาจารย 
4. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1   แนะนํารักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร 
ประธาน  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม             

คร้ังที่  1/2553  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2553   แตงตั้งให  นายประวิทย  อนันตวราศิลป  เปนรักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหารศาสตร   ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  ถึง วันที่  31  ตุลาคม  2553 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2553         
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี    20  พฤษภาคม  2553 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  5/2553    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  พฤษภาคม   2553    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม                   
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.1/ ว 371  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2553  
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รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  3.3       
 หนาที่  3   
บรรทัดที่   26-31     
 

 

 

 

          ทั้งนี้รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค
ไดนําเสนอที่ประชุมถึงขอดีขอเสียของการเปด
ประตูเขา-ออก 2 จุดคือ บริเวณขางศูนยอาหาร
ซึ่งติดกับหอพัก 4 หลัง และบริเวณลึกเขาไป
ดานหลังของพื้นที่มหาวิทยาลัย  
             ที่ประชุมแสดงความหวงใย  สภาพ
การจราจร ซึ่งอาจกระทบความปลอดภัยบริเวณ
หอพักนักศึกษาและแฟลตบุคลากร 

               

              รองอธิการบดีฝ ายสาธารณูปโภคได
นําเสนอที่ประชุมถึงขอดีขอเสียของการเปดประตู
เขา-ออก 2 จุดคือ บริเวณขางศูนยอาหารซึ่งติดกับ
หอพัก 4 หลัง และบริเวณลึกเขาไปดานหลังของพื้นที่
มหาวิทยาลัย  
               ท้ังนี้ ท่ีประชุมแสดงความหวงใย  สภาพ
การจราจร  ซึ่งอาจกระทบความปลอดภัยบริเวณ
หอพักนักศึกษาและแฟลตบุคลากร 
 (รายละเอียดปรากฏตามผังแสดงการปรับปรุงการ
วางผังการใชท่ีดินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แนบ
ทายรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระที่    5.2    
หนาที่  15   บรรทัดที่ 1-2 
 

9 . ข อ ง ง บ ป ร ะ ม าณที่ ไ ด รั บ ล ด ล ง จ า ก
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนเงิน  512,800  
บาท   หรื อ คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ   0 . 0 2   ขอ ง
งบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น  จากปงบประมาณ 
พ.ศ.  2553  เปนเงิน  39.300  บาท  หรือคิดเปน
รอยละ  34.63   

9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย  15  ป   เปนเงิน 512,800  บาท  หรือคิด
เปนรอยละ 0.02 ของงบประมาณที่ไดรับ  เพิ่มขึ้น 
จากปงบประมาณ พ.ศ.  2553  เปนเงิน  39.300  บาท  
หรือคิดเปนรอยละ  34.63 

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   (ไมมี) 
 
 
   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                 

พ.ศ 2552   
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552   นั้น  ในการนี้ ก.พ.ร.   ไดมอบหมายให สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. เขาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
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สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในวันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553 ดังนั้น ขอเรียนเสนอประเด็น
เพื่อโปรดทราบและเพื่อโปรดพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. ประเด็นเสนอเพื่อโปรดทราบ  
1.1 กําหนดการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตามที่งานประกันคุณภาพฯ ขอความรวมมือจาก คณะ/หนวยงาน ใหสงรายชื่อผูแทนเขารวมรับ

การตรวจประเมินฯ ตามบันทึกขอความ  ศธ 0529.1.2/ว 790 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 
2553 และใหคณะ/หนวยงานเตรียมความพรอมดังนี้ 

เวลา 09.00 – 9.30 น.   ผูบริหารและผู เกี่ยวของเขา รับฟงการชี้แจงวัตถุประสงคการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

เวลา 9.30 – 15.00 น.  คณะ/สํานัก จัดเตรียมเจาหนาที่ หรือผูรับผิดชอบหลัก พรอมเตรียมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม และประสานการตรวจประเมิน 

เวลา 15.00 – 16.00 น.    เชิญผูบริหารคณะ/สํานกั และผูเกี่ยวของเขารับฟงการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ดวยวาจา) 

1.2 สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ในรอบ 12 เดือน โดยมีผลการดําเนินงานที่คาคะแนน 2.8701 คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 5 คะแนน มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการจัดประชุมการเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ในสวนของผูรับผิดชอบระดับสํานักงานอธิการบดี 
จากการประชุมดังกลาวมีผลการดําเนินงานที่คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นเปน 2.9763 คะแนน   

ดังนั้น จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 
1. กําหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
2. สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามเอกสาร 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
1. มอบหมายผูเขารวมรับฟงผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปงบประมาณ                

พ.ศ. 2552 
2. ขอความอนุเคราะหคณะ/สํานัก/หนวยงานใหขอมูลเพิ่มเติมกรณีมีการรองขอขอมูลเพิ่มเติม 
3. ขอความอนุเคราะหกระบวนการสงเสริมใหอาจารยมีความรูดานการประกันคุณภาพ และ

มาตรการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบกําหนดการติดตามผลการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2552   
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4.2  พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2552  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมเปน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2552  สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 8/2552  วันที่  1  กันยายน  2552  เห็นชอบแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินระดับคณะ/สํานัก  
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2553  และการประเมินระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2553 

ในการนี้  เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ  ระดับมหาวิทยาลัย  จํานวน 5-7  
คน  โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการเปนผูประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. กรรมการ  อยางนอย  5 คนขึ้นไปโดยแยกเปน 

2.1 กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  3 -4  คนหรือรอยละ  50  ของคณะกรรมการ 
2.2 กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย  3-4  คน  หรือรอยละ  50  ของคณะกรรมการ 

งานประกันคุณภาพฯ  ไดแจงเวียนใหหนวยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
ระดับมหาวิทยาลัย  โดยเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบรายงานการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ป
การศึกษา  2552  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการเปนผูประเมินจากภายนอก 
2. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  (บุคคลภายนอก)  จํานวน  5  ลําดับ (ตามความสําคัญเพื่อประโยชน

ในการติดตอประสานงาน) 
3. กรรมการตรวจประเมินฯ  (บุคคลภายใน) จํานวน  5  ลําดับ  (ตามความสําคัญเพื่อประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน) ทั้งนี้กรรมการ  1  ทานทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ   
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําป  2552  

ดังนี้ 
                ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

1. รศ.แพทยหญิง  นันทนา  ศิริทรัพย         ประธานคณะกรรมการฯ     
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท                      กรรมการ 
3. ดร.วรรทนา  สินศิริ                           กรรมการ 
4. รศ.เอกชัย  แสงอินทร                        กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการ  (กรณีกรรมการลําดับท่ี 1-4  ตอบปฏิเสธ)  ใหทาบทามกรรมการสํารอง  ดังนี้   
1. รศ.ดร.  ประพันธุ  โอสถาพันธ              กรรมการ     
2. รศ.เพ็ญศรี  ทองนพเนื้อ                             กรรมการ 

              

             ผูทรงคุณวุฒิจากภายใน 

7. ผศ.ชริดา  ปุกหุต                              กรรมการ   
8. ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค                              กรรมการ 
9. ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร                       กรรมการ 
10. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทยนภา                  กรรมการ 

 
 

4.3  การติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยท่ียังดําเนินงานไมแลวเสร็จ  ระหวางปงบประมาณ  
2538-2550 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการวิจัยที่ยังดําเนินงานไมแลวเสร็จ  ระหวางปงบประมาณ  2538-2550  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อการวิจัยสําหรับคณะ/หนวยงานตาง ๆ มาตั้งแตป 2535 จน
ปจจุบันจํานวนมากกวา 347 โครงการ  ซ่ึงผลการดําเนินงานสวนใหญ  ผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินการตาม
แผนและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและมีการรายงานความกาวหนา รายงานผลการดําเนินงานให
มหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ทราบเปนระยะ   

อยางไรก็ตาม  ในสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏ คือ แมจะมีการติดตามและรายงานความกาวหนา
และผลการดําเนินงานเปนระยะ แตจํานวนโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ สงรายงานฉบับ
สมบูรณ และเอกสารทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับโครงการที่จัดสรรใหไป โดย
คิดเปนรอยละ 71.18  มีโครงการที่ไมแลวเสร็จถึง 100 โครงการ  ซ่ึงสงผลกระทบตอการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยทั้งในดานผลสําเร็จของงานวิจัย  เอกสารทางการเงิน ดังนั้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการ
จัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ไดหารือถึงแนวทางในการติดตามการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยที่ยังคั่งคางดังกลาว โดยเบื้องตน คณะกรรมการมีมติวา ใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริม
การวิจัย ฯ แจงใหผูรับผิดชอบโครงการวิจัย ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยสงรายงาน
ฉบับสมบูรณหรือปดโครงการโดยสงรายงานผลการวิจัยตามที่ดําเนินการจริง  พรอมทั้งรายงานเอกสารทางการ
เงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2553  โดยมีรายละเอียดการแจงใหคณะ หนวยงานทราบ ดังนี้ 

1.  ขอใหผู รับผิดชอบโครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด                   
(ปกติ 1 ปงบประมาณและขอขยายระยะเวลาไดอีก 1 ป งบประมาณ)  ใหรายงานสถานะการดําเนินงานให
โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2552  โดยปรากฏหลักฐานตาม หนังสือ                   
ที่ ศธ 0529.1.4/ ว 2659 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  
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               2.  จากการดําเนินการตามขอ 1.  พบวา ยังมีผูรับผิดชอบโครงการที่ไมรายงานสถานะการ
ดําเนินงานตามที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ กําหนด  จึงไดทําการติดตามทวงถามการดําเนินงานเปน
คร้ังที่ 2 โดยกําหนดใหรายงานสถานะการดําเนินงานภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  โดยปรากฏหลักฐานตาม 
หนังสือที่ ศธ 0529.1.4/ ว 343 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553   
                               จากการติดตามการดําเนินงาน ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลา ตามที่กรรมการบริหารงานวิจัยและ
โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดกําหนดไวคือ 30 เมษายน 2553 สรุปผลการติดตามสามารถแบงกลุม
โครงการวิจัย ได   5   กลุม ดังนี้ 

1. กลุมที่ดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. กลุมที่ดําเนินงานไมแลวเสร็จและขอยุติโครงการ 
3. กลุมที่ดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดและขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานไปอีกระยะหนึ่ง 
4. กลุมที่ดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดและไมมีการรายงาน 
5. กลุมที่ไมมีการสงรายงานสถานะและขอมูลนับแตมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

                                 ตารางแสดงสรุปขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยที่ยังไมแลวเสร็จระหวางป 
ปงบประมาณ 2538-2550 * 

                                                                                                                                     หนวย =โครงการ  

ผลการตดิตาม 

ไมสงรายงาน 
คณะ/หนวยงาน 

จํานวน
โครงการ
รวม 

สงรายงาน 
ขอยุติ

โครงการ 
ขอขยาย
เวลา 

ไมสง
รายงาน 

ไมรายงาน
สถานะ 

คางสง
รายงาน
การเงิน 

เกษตรศาสตร 15 1 1 0 10 3 14 

วิศวกรรมศาสตร 17 10 0 0 6 1 14 

วิทยาศาสตร 13 2 0 0 11 0 11 

เภสัชศาสตร 20 4 2 1 13 0 20 

ศิลปศาสตร 22 3 1 1 14 3 22 

บริหารศาสตร 7 1 1 4 1 0 6 

ศิลปประยุกตฯ 3 1 0 0 2 0 3 

วิทยาลัยแพทย 1 1 0 0 0 0 1 

รัฐศาสตร 1 1 0 0 0 0 1 

สนง.อธิการบดี 1 1 0 0 0 0 1 

รวม 100 25 5 6 57 7 93 
 

*ขอมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
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              จากตาราง  พบวา ยังมีผูรับผิดชอบโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่กําหนด
จํานวน 70  โครงการ คือ   1) โครงการที่มีการขอขยายเวลาสงรายงานหลัง 30 เมษายน 2553 (6 โครงการ)                  

                             2) โครงการที่ไมสงรายงานตามที่กําหนดและไมตอบกลับในการดําเนินงานตอ             
(57 โครงการ)   

                            3) โครงการที่ไมมีการรายงานสถานะตั้งแต เ ร่ิมตนติดตามจนกระทั่งปจจุบัน                  
(7 โครงการ) 

              ดังนั้น  เพื่อเปนการแกปญหาการคั่งคางของโครงการวิจัยดังกลาว  โครงการจัดตั้งกองสงเสริม
การวิจัย ฯ จึงใครขอนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาเพื่อพิจารณาใหแนวทางในการดําเนินงาน 
ตอไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
              1. มาตรการหรือแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหผูที่ติดคางโครงการวิจัย สามารถยุติโครงการวิจัย
โดยสมบูรณ  ซ่ึงมีองคประกอบในการยุติโครงการ 2 สวน คือ  

1.1  รายงานผลการวิจัย  
  1.2  รายงานเอกสารการเงิน 

2.  มาตรการปองกันปญหาการลอกเลียนแบบ การดําเนินงานในอนาคต  สําหรับผูรับผิดชอบ
โครงการที่ติดคางโครงการ 70 โครงการ 

- ไมใหเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณป 2555 – 2556 ที่ผานกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
  3. อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเหน็สมควร 
 

                                        ประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะสําหรับการติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยท่ียังไมแลวเสร็จ  
ระหวางปงบประมาณ  2538 - 2550   ซ่ึงขอใหแบงการติดตามออกเปน  2  ระยะ  ดังนี้ 
 

                       ระยะท่ี  1   สําหรับโครงการที่ดําเนินการระหวางปงบประมาณ  2538   ถึง  2548    
                                     ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ    รายงานผลการดําเนินโครงการวิจัยท่ียังไมแลวเสร็จ               
และนําสงเอกสารทางการเงินพรอมแนบหลักฐานที่เก่ียวของ   นําสงโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ               
เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานผลการนําสงรายละเอียดโครงการฯ   ภายใน   2   เดือน   ท้ังนี้ขอใหนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

                                 ระยะท่ี  2   สําหรับโครงการที่ดําเนินการระหวางปงบประมาณ  2549   ถึง   ปจจุบัน   
                                          ขอใหดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการตอไป    

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและในสวนโครงการที่มีปญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจาย               

ท่ีไมสมบูรณ  ใหทําบันทึกชี้แจงและขออนุมัติมายังอธิการบดีเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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4.4  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2553 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2553  อางถึง  มาตรา  7  ของพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่  2)  ได
ระบุไววาในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง  หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใหสิทธิเรียกรองหรือ
อายัดคาหุน  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหัก
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสมาชิกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสุทธิพิเศษ
เหนือเงินมูลคาหุน  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553  มาตรา  7  จึงแจง
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ  เกี่ยวกับการหักเงินสมาชิกที่มีภาระผูกพันจากหนวยงานตนสังกัด
ใหกับสหกรณฯ  เปนลําดับแรก (หลังหักเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม)  กอนที่จะนําทรัพยสินดังกลาวไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้หรือสถาบันการเงินอื่นๆ  ตอไป 

2. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหากเห็นชอบจักไดจัดทําหนังสือแจงเวียน
ใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตอไป   (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2553 

เก่ียวกับการหักเงินสมาชิกท่ีมีภาระผูกพันจากหนวยงานตนสังกัด  ใหสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เปนลําดับแรก  และแจงกองคลังเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
 

4.5 การจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดหารายไดเขา

มหาวิทยาลัย   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2553  เมื่อวันเสารที่  29  พฤษภาคม  2553  ระเบียบ
วาระที่  1.1.4  การจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ประธานที่ประชุมแจงที่ประชุมทราบ  เนื่องจากใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไมมีรายไดจากแหลงอื่น  กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดําเนินงานหลายอยาง  
สงผลกระทบตอการดําเนินงานในภารกิจนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  
ดังนั้น  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คณาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูนําชุมชน  ซ่ึงเปนผูมีความรูเร่ืองประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพื่อการหา
รายไดอาจจะไดจากการจัดกิจกรรม  ดังนี้   

- การทําวิจัย 
- ใชพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยปลูกตนไม  ตระกูลตนกระถนิณรงค  ไมหอมจีน 
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- การจัดกิจกรรมการอบรมหรือโครงการ  โดยมุงเนนการมีสวนรวมระหวางชุมชนตางๆ  
เพื่อใหไดมาซึ่งรายได  ทั้งนี้  ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการ
แตงตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัยตอไป 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง  คณะกรรมการจัดกิจกรรรมเพื่อหา
รายไดเขามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย   

1. นายสุทธินันท  ปรัชญพฤกษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนที่ปรึกษา 
2. นายนิกร  วีสเพ็ญ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ 
ทั้งนี้  ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  บุคลากร  และผูนําชุมชน  เพิ่มเติม  เพื่อเปนคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัยตอไป   
 

                      ท้ังนี้ประธานที่ประชุมไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดหารายได  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
                                           1.  คณบดีคณะบริหารศาสตร                                                     
                                           2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                                                         
                                           3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร                                                       
                                           4. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                            
                                           5.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาจัดทําราง

คณะกรรมการจัดหารายได  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 
 

4.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางกรมศิลปากร  กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาบันทึกขอตกลง
ความรวมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  
ระหวางกรมศิลปากร  กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2553  เมื่อวัน
เสารที่  29  พฤษภาคม  2553  ระเบียบวาระการประชุมที่  5.5   บันทึกขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการดูแล
รักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางกรมศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายนิกร  วีสเพ็ญ  ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมรับทราบบันทึก
ขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  
ระหวางกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและขอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  นั้น 
ประธานที่ประชุมไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ  

โครงการฟนฟูอาคารเกาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เพื่อปรับปรุงเปน  “  พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมและประวัติ
เมืองอบุล  ”  ซ่ึงมีกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก   

อนึ่ง  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไดกอตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2440  โดยไดรับพระราชทานทรัพย  
จํานวน  10  ช่ัง  จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  เพื่อเปนคาใชจายในการเรียนการสอน  และในป
พ.ศ.  2477   ไดกอสรางอาคารเรียนหลังใหม   ตั้งอยูบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ในปจจุบัน               
อาคารสรางดวยไมสักและไมตะเคียนหินทั้งหลัง   มีประวัติความเปนมาคูกับประวัติเมืองอุบลราชธานีในชวง
เกือบหนึ่งรอยปที่ผานมา     ปจจุบันอยูในความดูแลของกรมศิลปากร   เนื่องจากกรมศิลปากรไดประกาศขึ้น
ทะเบียนพรอมทั้งกําหนดเขตที่ดินอาคารหลังเดิมของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเปนโบราณสถาน  แตกรม
ศิลปากร  มีโบราณสถานในความรับผิดชอบจํานวนมากในหลายพื้นที่  ไมสามารถดูแลไดทั่วถึง  และสภาพ
อาคารในปจจุบันชํารุดทรุดโทรม  ชาวเมืองอุบลราชธานี  และศิษยเกาพิจารณาเห็นวา   อาคารมีคุณูปการอยาง
ใหญหลวง   ที่ผลิตนักเรียนออกมารับใชสังคมอยางตอเนื่องนับเปนเวลาเกือบรอยป    และเปนอาคารหนึ่งเดียว
ของประเทศที่ยังคงสภาพเดิมไวอยู   จึงควรที่จะอนุรักษไว  เพื่อจัดทําเปน  “ พิพิธภัณฑ  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติเมืองอุบล ” ประกอบดวย  สวนที่สําคัญ  3  สวน  คือ 

1.   สวนที่เปนพิพิธภัณฑเก็บรักษาของเกาทางดานศิลปวัฒนธรรมของเมืองอุบล 
2.   สวนที่แสดงประวัติเมืองอุบลราชธานีทั้งประวัติบุคคลสําคัญของเมืองอุบลในลักษณะ           

Hall   of  Fame 
3.   สวนที่เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต  กลาวคือ  มีสวนสําหรับการจัดนิทรรศการและการแสดงตางๆ 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552   
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                   
คร้ังที่  8/2552  วันอังคารที่  1  กันยายน  2552  เห็นชอบแผนการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปการศึกษา  2552  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินระดับคณะ/สํานัก  ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2553  และการประเมินระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  
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พ.ศ.  2553  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในรอบปการศึกษา/ปงบประมาณ
ถัดไป  แนวทางการดําเนินงาน  มีดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน  สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

2.  งบประมาณสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  แนวทางการดําเนินงานขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  20,000  บาทตอคณะ/สํานัก  เทากับทุกปที่ผานมา  ทั้งนี้หากมีคาใชจายเพิ่มเติมให
คณะ/สํานัก  สมทบ   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  *  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมรายช่ือประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ  ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาเขต  ประจําปการศึกษา  2552 
  *  รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาเขต  ประจําปการศึกษา  
2552 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

5.2 รายงานผลการดําเนินงาน  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ผศ.ชุตินันท   ประสิทธ์ิภูริปรีชา  รองคณบดีฝายบริหาร  คณะเภสัชศาสตร นําเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงาน  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน    คณะเภสัชศาสตร  ไดจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  2552  ซ่ึงประกอบดวย 

1) ผลการดําเนินงานดานการเปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานการบริการและบริบาลทางเภสัช
กรรมแกนักศึกษาเภสัชศาสตร 

2) ผลการบริการจําหนายเวชภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน  รวมทั้งใหบริบาล
ทางเภสัชศาสตรแกประชาชน 

3) ผลการบริการทางวิชาการแกชุมชนในดานการบริบาลทางเภสัชกรรม 

4) การเปนสถานที่ใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในดานการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางตอเนื่อง 
5) สรุปรายงานทางการเงิน  ประกอบดวย  งบดุลและงบกําไรขาดทุน  ประจําป  2552 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.3 จํานวนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบจํานวนนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553  ดวยในปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยคณะมีแผน
เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  40  หลักสูตร  แยกเปนระดับปริญญาเอก  14  หลักสูตร  และ
ปริญญาโท  24   หลักสูตร  มีแผนการรับเขาศึกษาจํานวน  634  คน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฐมนิเทศ
นักศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553  ขึ้นเมื่อวันที่  30  
พฤษภาคม  2553  จากขอมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมที่รับเขาศึกษา  ในปการศึกษา  2553  มีจํานวน  312  
คน จากแผนการรับเขา  634  คน  (นอยกวาแผน  322  คน)  เปนนักศึกษาปริญญาเอก  24  คน  และปริญญาโท  
288 คน  โดยแยกเปนกลุมเนนวิจัย  (แบบ  1  แบบ  2  และแผน ก.)  211  คน  (คิดเปน  67.63 % ของจํานวน
นักศึกษาใหม)  สวนกลุมเนนเรียนรายวิชา  (แผน ข) 40  คน  รวมกับนักศึกษาที่ยังไมเลือกแผน  61  คน  รวม
เปน  101  คน  (คิดเปน  32.37 %  ของจํานวนนักศึกษาใหม )  เมื่อพิจารณาเปนกลุมสาขาวิชาพบวา  กลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คิดเปนสัดสวน  81.73 % กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  คิดเปนสัดสวน  0.96 % และ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คิดเปนสัดสวน  17.31 % 

สวนปการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยคณะมีแผนเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน  40  หลักสูตร  แยกเปนระดับปริญญาเอก  12  หลักสูตร  ปริญญาโท  27  หลักสูตร  และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  หลักสูตร  โดยมีแผนการรับเขาศึกษาจํานวน  608  คน  รับเขาศึกษาจํานวน  355  คน  
(จากแผนการรับเขา  608  คน) (นอยกวาแผน  253  คน)  เปนนักศึกษาปริญญาเอก  40  คน  ปริญญาโท  305  คน  
และประกาศนียบัตรบัณฑิต  10   คน  โดยแยกเปนกลุมเนนวิจัย  (แบบ 1  แบบ 2  และแผน ก.) 249  คน                  
(คิดเปน  70.14  %   ของจํานวนนักศึกษาใหม)  สวนเนนเรียนรายวิชา (แผน ข) 30  คน  รวมกับนักศึกษาที่ยังไม
เลือกแผน  76  คน  รวมเปน  106  คน  (คิดเปน   29.86 %  ของจํานวนนักศึกษาใหม)  เมื่อพิจารณาเปนกลุม
สาขาวิชาพบวา  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคิดเปนสัดสวน  76.34  %  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  คิดเปน
สัดสวน  4.23  % และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คิดเปนสัดสวน  19.44  %   

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวามีการรับเขาศึกษาไมเปนตามแผน  กลาวคือ  รับเขาศึกษานอยกวา
แผนที่กําหนดไว  คิดเปนสัดสวน  แผนการรับนักศึกษาตอจํานวนผูเขาศึกษา (2 : 1)  โดยปการศึกษา  2553                
มีสัดสวนแผนการรับนักศึกษา  : จํานวนผูเขาศึกษา (634 : 312) ซ่ึงจํานวนนอยกวาแผน 322 คน สวนปการศึกษา  
2552  มีสัดสวนแผนการรับนักศึกษา : จํานวนผูเขาศึกษา (608 :355) ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาแผน 253  คน 

เมื่อเปรียบเทียบการรับเขาศึกษาป  2553  และ  2552  มีจํานวนใกลเคียงกัน  แตปรากฏวาป
การศึกษา  2552  มีการรับเขาศึกษามากกวาปการศึกษา  2553  เพียง  33  คน  ทั้งนี้เนื่องจากมีแผนการรับ/จํานวน
หลักสูตรที่เปดสอนนอยกวา  และบางคณะ/หลักสูตร   สภามหาวิทยาลัยไดชะลอการรับ  เนื่องจากสัดสวน
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ และปจจัยอ่ืนๆ  เชน  การประชาสัมพันธ  ระยะเวลารับ
สมัคร  มีสถาบันอื่นเปดสอนเพิ่มขึ้น  ตลาดอิ่มตัวในบางสาขาวิชา  เปนตน 

ปจจุบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสิ้น  1,328  คน  เปนนักศึกษาปริญญาเอก  213  
คน  และปริญญาโท  1,078  คน  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  37  คน  โดยแยกเปนกลุมเนนวิจัย  (แบบ 1 แบบ 2  
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และ แผน ก.)  589  คน  กลุมเนนเรียนรายวิชา  (แผน ข.) 342  คน  และนักศึกษาที่ยังไมเลือกแผน  127  คน  
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

5.4 รายงานประจําป  2552  งานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  รายงานประจําป  2552                   
งานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลงานและความกาวหนาในการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมตางประเทศของมหาวิทยาลัยในรอบป  2552  ที่ผานมา  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาการดําเนินงานในอนาคตใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

6.1 โครงการ  “ OSOTSAPA  ROAD  TO  UNIVERSITY  2010 ” 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ  “OSOTSAPA  ROAD  
TO  UNIVERSITY  2010 ”   ดวยจังหวัดอุบลราชธานี  ไดรับการประสานจากบริษัทโอสถสภา  จํากัด  เพื่อ
ดําเนินโครงการ “ OSOTSAPA  ROAD  TO  UNIVERSITY  2010 ” เพื่อจัดติวเขมใหกับนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอม  ในการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ  ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานี  กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่  
22-23  กรกฎาคม  2553  ดังนั้น  เพื่อใหการเตรียมการและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงได
แตงตั้งคณะทํางาน   ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี  ที่  2156/2553  เ ร่ืองแตงตั้งคณะทํางานโครงการ 
“OSOTSAPA  ROAD  TO  UNIVERSITY  2010 ”  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2553  และกําหนดเชิญประชุมการ
ดําเนินโครงการ  ในวันอังคารที่   8  มิถุนายน  2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสุบงกช 11 ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี  (ช่ัวคราว)  ศ.อ.ศ.อ.  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. จังหวัดอุบลราชธานี  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนการดําเนินโครงการดังกลาวและ
มอบหมายงานกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานหลักและผูรับผิดชอบเพื่อประสานงานตอไป 

2. ขอใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการจัดกิจกรรมในชวงวันที่  22 -23  
กรกฎาคม  2553     กําหนดใช ศูนยกีฬาอเนกประสงค   
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   
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6.2 เสนอหนังสือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับภาษาอังกฤษ  (booklet) 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หนังสือประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับภาษาอังกฤษ  (booklet)  ซ่ึงเปนหนังสือประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยที่จัดทํา
ขึ้นเปนฉบับภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)   
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาหนังสือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับภาษาอังกฤษ  (booklet) 
 

                         โดยประธานที่ประชุมไดขอใหคณะกรรมการบริหารฯ  พิจารณาหนังสือประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย  ฉบับ (booklet)  หากตองการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลในเอกสาร  โปรดประสานไปยังงานวิเทศ
สัมพันธ เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   

 

6.3 แนวทางการชําระหนี้คากระแสไฟฟา  ประจําปงบประมาณ 2552 -2553 และที่หนี้ท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงคากระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการชําระ
หนี้คากระแสไฟฟา  ประจําปงบประมาณ 2552 -2553 และที่หนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงคากระแสไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  แจงยอดหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เปนเงิน  19,226,446.61  บาท  โดยยอดหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระดังกลาว  เปนหนี้คา
กระแสไฟฟาคางชําระของปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  (ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2552)  เปนเงิน
4,388,869.14   บาท  และเปนหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระหนี้คากระแสไฟฟาของปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
(ในเดือนธันวาคม  2552  -  เมษายน  2553)  เปนเงิน  14,837,577.47  บาท   
 ประกอบกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  ไดแจงผลการตรวจสอบการใชไฟฟาจากมิเตอรของ
มหาวิทยาลัย  พบวามีคาดีมานดสูงสุดตามใบจดหนวยไมตรงกับดีมานดสูงสุดที่แสดงในขอมูล  LoadProfile  อีก
ทั้ง  คําสั่งในการกําหนดใหมิเตอรเก็บขอมูลการใชไฟของมิเตอรยังเปนแบบ  Time  of  Day  (TOD) มิเตอร               
ทั้งที่มิเตอรไดรับการตั้งคาโปรแกรมใหมใหจัดเก็บขอมูลหนวยการใชไฟใหเปนแบบ  Time  of  Use  (TUD)  
มิเตอรแลว  ทําใหมิเตอรประมวลผลการอานหนวยไมถูกตอง   เนื่องจากชวงเวลาของมิเตอร (TDU)  กับมิเตอร 
(TOD) สงผลใหการคํานวณคากระแสไฟฟานอยกวาที่ใชจริงตั้งแตเดือนกรกฎาคม  2551 -  กุมภาพันธ  2553  
เปนเงิน  19,628,374.47  บาท 
 จึงทําใหมหาวิทยาลัยเปนหนี้กับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เปนเงิน  38,854,821.08  บาท 
 ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2553  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณคาสาธารณูปโภคคงเหลือเปนเงิน  
8,949,748.77  บาท  (จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน  เปนเงิน  37,328.79  บาท  และงบประมาณเงินรายได  เปน






