รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2552
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
………………………………
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
(แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย
รองอธิการบดีฝายบริหาร

20. ผูอํานวยการกองกลาง
21. รักษาการหัวหนางานสารบรรณ

ศ.ประกอบ
ผศ.อุทิศ
ผศ.ภัทรียา
ผศ.มนูญ
รศ.ทวีคูณ
ผศ.นองเล็ก
รศ.วัชรพงษ
รศ.นงนิตย
ผศ.จันทรเพ็ญ
ผศ.อินทิรา
รศ.สถาพร
อ.ศิริรัตน
รศ.นพ.ปวน

วิโรจนกูฏ
อินทรประสิทธิ์
วิสัยจร
ศรีวิรัตน
สวรรคตรานนท
คุณวราดิศยั
วัฒนกูล
ธีระวัฒนสุข
อินทรประเสริฐ
ซาฮีร
โภคา
เจนศิริศักดิ์
สุทธิพินิจธรรม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อ.เสกสันต

ศรีสันต

กรรมการ

ผศ.บรรลือ
รศ.ธงชัย
ผศ.บรรชา
ผศ.มนูญ

คงจันทร
วงศชัยสุวรรณ
บุดดาดี
ศรีวิรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อ.สุภชัย

หาทองคํา

นางนลินี
นางสาวมัณฑนา

ธนสันติ
เจือบุญ

กรรมการและ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

รองอธิการบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.กังวาน
อ.นิธิศักดิ์
อ.ไท
ผศ.ศิริพร

ธรรมแสง
แกวเสนา
แสงเทียน
จึงสุทธิวงษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
3.

นายอุดม
นางรัชนี
นายรัฐพล
นางสาวรุงตะวัน

เริ่มประชุมเวลา

คําจันทร
นิคมเขต
แมนธนู
คุณสมบัติ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการผูอํานวยการกองคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพฯ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การลงนามความรวมมือในการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
อธิการบดี แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี
ขอตกลงเรื่องความรวมมือในการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท โดยกําหนดหลักสําคัญคือ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการ จะรวมมือกันอยางใกลชิดในการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตามโครงการผลิต
แพทย เ พิ่ ม ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ตามความต อ งการของกระทรวงสาธารณสุ ข
(พ.ศ. 2549 -2556) และโครงการพัฒนากําลังคนดานการแพทยและสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสราง
โครงสรางสาธารณสุข หรือแผนการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทในระยะตอไป ในรูปแบบของโครงการผลิต
แพทยเพื่อชาวชนบท
กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจํานงแนวแนที่จะรวมมือกันในการผลิต
แพทย เ พื่ อ ชาวชนบทโดยให เ ป น ตามข อ ตกลงระหว า งกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธาราณสุข (นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน) ในฐานะผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2552 ณ ห อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดกําหนดขอตกลงรวมกัน ดังนี้
1. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดําเนินการผลิตแพทยในรูปแบบของโครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท
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2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค และโรงพยาบาลศรี ส ะเกษ ร ว มกั น คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผล กิจกรรมหองสมุด โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต
4. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนในชั้นปที่ 1-3
5. ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาลศรีสะเกษ
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 4-6 ตามหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
จะสนับสนุน กํากับดูแลและสงเสริม การพัฒนาอาจารย การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสมทบ
6. กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
และสถาบั น สมทบที่ เ ป น เครื อ ข า ยในการผลิ ต แพทย ให มี ศั ก ยภาพและความพร อ มในการจั ด การศึ ก ษา
แพทยศาสตร ทุ ก ๆ ด า น ทั้ ง วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ สิ่ ง ก อ สร า ง ทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552

ครั้งที่ 6/2552

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและที่
ประชุมไดมีมติใหแกไขดังนี้
รายละเอียด (เดิม)
หนา 15

ระเบียบวาระที่ 5.3
บรรทัดที่ 16 คอลัมน ที่ 4
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 11 คน

การแกไข
111 คน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รูปแบบการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดี ฝา ยบริหาร
นําเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา สื บเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 ในอังคารที่ 7 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
ใหทั้ง 4 คณะ คือคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ/ คณะบริหารศาสตร / คณะรัฐศาสตร / คณะนิติศาสตร
พิ จ ารณาร ว มกั น ในรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภายในคณะ โดยอาศั ย กรอบพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติแบงสวนงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหเปนไปใน
แนวปฏิบัติเดียวกันและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป นั้น
ในการนี้ ได มี ก ารประชุ ม หารื อ ระหว า งรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร คณบดี แ ละผู แ ทนทั้ ง 4 คณะ
ในเรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห ารคณะที่ จั ด ตั้ ง โดยข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก คณะบริ ห ารศาสตร
คณะนิ ติ ศ าสตร คณะรั ฐ ศาสตร และคณะศิ ล ปประยุ ก ต แ ละการออกแบบ เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2552
และมีความเห็นรวมกัน ดังนี้
1. คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร มีรูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการสอง
ชุด คือ (ก) คณะกรรมการอํานวยการทําหนาที่กําหนดนโยบาย และ (ข) คณะกรรมการบริหารหรือชื่ออื่น
ทําหนาที่บริหารคณะตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการ นั้น เหมาะสมแลว
ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร เสนอใหปรับปรุงกรรมการอํานวยการในสวนของผูบริหารมหาวิทยาลัยเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชนเดียวกับคณะอื่น
2. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มีคณะกรรมการอํานวยการเพียงชุดเดียว เหมาะสมดีแลว แต
องคประกอบที่มาจากคณาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปมีปญหาในทางปฏิบัติ ควรใหมีการ
ปรับปรุงในสวนนี้
3. การกํากับมาตรฐานทางวิชาการไดแก การจัดการเรียนการสอน การพิจารณาเกรด ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดว ยการศึ กษาระดับตางๆ เป นหนาที่ของกรรมการประจําคณะ (องคประกอบเปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ซึ่งองคประกอบแตกตางจากขอบังคับการจัดตั้งคณะ ควรขอให
อธิการบดีมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหรือชื่ออื่นทําหนาที่แทนคณะกรรมการประจําคณะตามขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ในเรื่องการบริหารวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ประสานการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย
เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ล การบริ ห ารจั ด การภายในของคณะบริ ห ารศาสตร คณะนิ ติ ศ าสตร คณะรั ฐ ศาสตร
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ใหมีคณะกรรมการอํานวยการเปนผู
กํากับนโยบายและมีคณะกรรมการบริหารคณะที่ทําหนาที่ดูแลบริหารงานวิชาการ อาทิ การอนุมัติ แผนการ
สอน อาจารยผูสอนในรายวิชา การอนุมัติผลการเรียน เปนตน เชนเดียวกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด
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3.2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม
2552 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการ
สงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอใหคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการอาคารปฏิบัติการฯ พิจารณานําเสนอขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. ขอมูลคาใชจายคาที่พักของวิทยากร อาจารยพิเศษ จากคณะ/สํานัก/หนวยงาน ที่มาทําการสอน
และบรรยายในการจัดสัมมนาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. ขอมูลการจัดประชุมสัมมนาของคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป
ในการนี้คณะกรรมการการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัย
ดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใครขอเสนอขอมูลดังนี้
1. ข อ มู ล ค า ใช จ า ยด า นที่ พั ก ของวิ ท ยากร อาจารย พิ เ ศษ ของคณะที่ ม าปฏิ บั ติ ก ารสอนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ขอมูลการจัดโครงการประชุมสั มมนาของคณะ/สํานัก /หนวยงานตางๆ ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแลโดยมี
การจั ด ตั้ ง ให เ ป น องค ก รในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และมอบรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยพั ฒ นาเป น ผู ป ระสาน
คณะศิลปศาสตร คณะบริหารศาสตร และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการ
ดังกลาว ทั้งนี้ใหนําเสนอผลการศึกษาตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

3.3 การกําหนดรูปแบบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร และคณะ/สํานัก
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การกําหนดรูปแบบรายงานทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะ/สํานัก สืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยที่ประชุมมี
มติรับทราบและเห็นชอบใหมีการดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ
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ต อ ไป เนื่ อ งจากโปรแกรมดัง กล า ว มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จั ก ต อ ง
ดําเนินการปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางเรงดวน ทั้งนี้เพื่อใหโปรแกรม
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความสะดวกตอการใชงานของเจาหนาที่ ตลอดจนสามารถใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารตอไป
กอปรกับ กองคลังไดนําวาระเดียวกันนี้เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อ
วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2552 วาระที่ 2.4.7 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงานในรูปแบบที่ชัดเจนและกําหนดระยะเวลาในการรายงานของระบบฯ ทุกๆ 1 เดือน,3 เดือน ,
6 เดือน หรือไตรมาส รวมไปถึงขอมูลที่ระบบสามารถจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เปน
ตน ทั้งนี้ ขอใหสรุปรายงานผลการดําเนินการดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงและแกไขโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3
มิติ เพื่อใหโปรแกรมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความสะดวกตอการใชงานของเจาหนาที่
ตลอดจนสามารถใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร ตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย จึงใครขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณารูปแบการรายงานทางการเงิน
ที่กองคลังนําเสนอ และพิจารณากําหนดรูปแบบการรายงาน เพื่อประกอบการปรับปรุงและแกไขโปรแกรมฯ
โดยดวนตอไป
นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายบริหารไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเพิ่มเติมในรายละเอียด
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะ/สํานัก
ดังตอไปนี้
1. รายงานทางการเงินรูปแบบที่ 1 ใหกองคลังดําเนินการจัดทํารายงานตามระเบียบใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน เพื่อนําเสนอรายงานตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล / หนวย
ตรวจสอบภายใน / สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น และนํ า เสนอรายงานต อ ผู บ ริ ห าร (สภามหาวิ ท ยาลั ย
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) เปนรอบ 6 เดือน และสิ้นงวดบัญชี
2. รายงานทางการเงินรูปแบบที่ 2 ใหกองคลังจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล แจงเวียน คณะ / สํานัก / หนวยงาน
เพื่ อ ตรวจสอบยอด / บริ ห ารงบประมาณ / ติ ด ตามเร ง รั ด การเบิ ก จ า ย และนํ า เสนอรายงานต อ ผู บ ริ ห าร
(สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) เปนรายไตรมาส
3. รายงานทางการเงินรูปแบบที่ 3 ใหงานการเงินและบัญชีทุกคณะ / สํานัก จัดทํารายงานให
แลวเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานตอผูบริหารของ คณะ / สํานัก เพื่อ
ตรวจสอบยอด / บริหารงบประมาณ / ติดตามเรงรัดการเบิกจาย พรอมทั้งควบคุมและตรวจสอบขอมูลอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูบริหารสามารถใชขอมูลรายงานไดอยางเปนปจจุบัน (Real Time)
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากผูบริหารทุกคณะ/สํานัก ไดชวยกํากับดูแลการบันทึกขอมูลในระบบ 3
มิติ ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ใหมีความครบถวน สมบูรณ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบขอมูลอยางสม่ําเสมอ
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จึงจะสงผลใหการใชขอมูลรายงานตามรูปแบบที่ 3 เกิดประโยชนสูงสุด และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจของฝายบริหารและทุกฝายที่เกี่ยวของได
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการบันทึกขอมูลตามรายงานผลการประเมินการใชโปรแกรมฯ จักได
หารือกับผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไขโดยดวนตอไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและใหเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. ใหกําหนดรูปแบบรายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ 3 ใหสามารถรายงานในภาพรวมของทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร ไดอยางเปนปจจุบัน
2. มอบรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงระเบียบและขอบังคับ วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความคลองตัวและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ University of Technology, Sydney
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับ University of Technology, Sydney ตามที่ งานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดรวมเดินทางกับคณะของกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนําในเมือง ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ในเดือน มีนาคม 2552 ที่ผานมา สําหรับ
การเดินทางในครั้งนี้ ไดเขาพบและรวมพูดคุยกับ Dr. Greg Heness ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานวัสดุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 Dr. Greg Heness ไดเดินทางมาบรรยายและรวม
พบปะคณาจารย นักศึกษา ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการ
เดินทางมาครั้งนี้ นับเปนโอกาสอันดีในการหารือความเปนไปไดในการสรางความรวมมือทางดานวิชาการ
การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ซึ่งเนนไปที่นักศึกษาในระดับปริญญา โท-เอก เปนสําคัญ
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ ขอเสนอ(ราง) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between UBON RAJATHANEE UNIVERSITY and UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY ตอที่
ประชุม เพื่อพิ จ ารณา ทั้ งนี้ ห ากเห็ นชอบ งานวิเทศสั มพัน ธจั ก ได ป ระสานในรายละเอี ย ดที่เ กี่ ย วข องตอไป
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
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4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2551
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2551 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามผล และประเมิน
การดําเนินงานทั้งจากคณะ/ สํานัก/ หนวยงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบแผนการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ในชวงระหวางวันที่ 19 - 21 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2552 ดังนั้น เพื่อใหการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
แนวทางการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทั้ง 9 องคประกอบ ซึ่งประกอบดวยรอง
อธิการบดี รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก หัวหนางานกอง/งาน/หนวยที่เกี่ยวของ ทําหนาที่พิจารณาผลการ
ดําเนินงานในรายองคประกอบและรวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน จุดที่ควรพัฒนาในรายงานการประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551
2. คณะกรรมการแตล ะองคป ระกอบทั้ ง 9 องค ป ระกอบ จั ด ให มีก ารประชุ ม พิจ ารณาผลการ
ดําเนินงาน จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบ ระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2552
หลักการ
1. การพิจารณาผลการดําเนินงาน จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาพิจารณายึดผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมาพิจารณารวมดวย
2. งานประกันคุณภาพฯ ปรับปรุงองคประกอบและตัวบงชี้สงใหคณะกรรมการและหนวยงานที่
รับผิดชอบตามองคประกอบและตัวบงชี้ทั้ง 9 องคประกอบพิจารณาปรับปรุงแกไข
ผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 มีทั้งหมด 9 องคประกอบ 63 ตัว
บงชี้ โดยแยกเปนตัวบงชี้ของ สกอ. 41 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยอีก 3 ตัวบงชี้ ดังนั้น จึงขอสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดมี 61 ตัวบงชี้ จาก 63 ตัวบงชี้ เนื่องจากรอผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ และ 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานฯ
2. ผลประเมินตนเองในภาพรวมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ไดคาคะแนน 2.63
คะแนน (ยังไมรวมผลการดําเนินอีก 2 ตัวบงชี้ที่รอผลการดําเนินงาน) หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยูในระดับที่ดีมาก
3. องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา (3.00)
และองคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพภายใน (3.00) สวนองคประกอบที่เหลือ ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี
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4. องคประกอบที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเปนอยางมาก มี 4 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 ปรัชญาและแผนการดําเนินงาน (2.40) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา (3.00)
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ (2.75) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (2.40) และองคประกอบ
ที่ 9 การประกันคุณภาพ (3.00)
5. องค ป ระกอบที่ มี พั ฒ นาการลดลงจากป ที่ ผ า นมา คื อ องค ป ระกอบที่ 4 การวิ จั ย และ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ลดเฉพาะตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น สวนตัวบงชี้ของ
สกอ. ไดคะแนน 3.00)
6. ตัวบงชี้ที่มีพัฒนาการจาก 0-1 คะแนน เปน 3 คะแนน มี 11 ตัวบงชี้ ไดแก
1.1 การกําหนดปรัชญาฯมีกระบวนการพัฒนากลยุทธฯ
1.3.1 จํานวนโครงการวิจัยใหม ประเภทการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (อัตลักษณ)
1.3.2 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ (อัตลักษณ)
1.3.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อัตลักษณ)
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับฯ
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงฯ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรฯการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ที่ไมมีพัฒนาการ/ พัฒนาการเทาเดิม คือ 1 คะแนน มี 7 ตัวบงชี้ ไดแก
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. / รศ. และ ศ.
2.13 รอยละอาจารยประจําหลักสูตรฯ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.3.2 รอยละอาจารยฯไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. ผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบและตัวบงชีก้ ารประกันคุณภาพภายในในภาพรวม ป
การศึกษา 2551
2. (ราง) จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ โดยเสนอแนะใหงานประกันคุณภาพฯ ดําเนินการปรับแกไข (ราง) รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ดังตอไปนี้
1. ปรับแกไขขอมูลในการนําเสนอผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใหเปนภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบขอมูลและผลการดําเนินงานเพิม่ เติมกับผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะในองคประกอบที่ไดคา
คะแนนการประเมินอยูในระดับนอยหรือใกลเคียงกับคาคะแนนมาตรฐาน (2 คะแนน) เพื่อหาเอกสาร/หลักฐาน
เพิ่มเติมในการอางอิง
3. การกําหนดหนวยงานใหคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได
เดินทางไปเยี่ยมชมคณะ/สํานัก โดยพิจารณาตามกลุมสาขาวิชา คือวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ
และชีวภาพ และมนุษยและสังคมศาสตร ทั้งนี้งานประกันคุณภาพฯ จักไดประสานในกําหนดการตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานประจําป 2551 คณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทํา
หนังสือรายงานประจําป 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานตามภารกิจและพันธกิจหลัก
ของหนวยงาน ในปงบประมาณ 2551 และปการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบดวย
1. การผลิตบัณฑิต โดยในปการศึกษา 2551 มีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1
หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร
2. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ
จํานวน 2 ฉบับ นอกจากนี้ ไดเขารวมเครือขายความรวมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุน (NRCT-JSPS) และมี
ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ จํานวน 4 ฉบับ
3. การพัฒนานักศึกษา ในปงบประมาณ 2551 ไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมสรางประสบการณดาน
สังคม ปลูกฝงจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหแกนักศึกษา จํานวน 37
กิจกรรม มีการประกาศเกียรติคุณยกยองนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ จํานวน 14 คน
4. การวิจัย ในปงบประมาณ 2551 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,331,700 บาท มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรที่ไดรับการ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 42 บทความ
5. การบริการวิชาการแกชุมชน ในปงบประมาณ 2551 มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชน
จํานวน 15 โครงการ วงเงินรวม 3,937,788 บาท
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6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2551 มีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 12 กิจกรรม
7. การพัฒนาองคกรและระบบบริห าร ในปงบประมาณ 2551 มีกิจกรรมที่ จัดขึ้นเพื่อการพัฒนา
องคกรและระบบบริหาร อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสัมมนาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรเวที
วิชาการของอาจารยและบุคลากร การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
นักวิจัย การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนของผูบริหาร การพัฒนาสถาบันสูองคการการเรียนรู การบริหาร
ความเสี่ยง
8. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.2 แจงกําหนดการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดการเสด็จพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําป 2551 โดยสํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจงเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2552 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การจัดทําแผนความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษาระหวางลาว-ไทย
สปป.ลาว

ณ นครเวียงจันทน

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดทําแผนความรวมมือทาง
วิชาการดานการศึกษาระหวางลาว - ไทย ณ นครเวียงจันทน ในวันที่ 14 กรกฎาาคม 2552 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนผูแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรวมการประชุมจัดทํา
แผนความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา ลาว ไทย (Country Program) ในดานการศึกษา การเกษตร และดาน
การสาธารณสุข ณ นครเวียงจันทน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได เสนอโครงการรวมพัฒนาดานการเกษตร
กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก (2553-2555) โดยเฉพาะเขตพื้นที่ อําเภอบาเจียง แขวงจําปาสัก สปป. ลาว และโครงการ
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษาของ สปป ลาว (2553-2558) ซึ่ง เปนโครงการตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการมาแลว
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โครงการนี้เปนการพัฒนาแผนการดําเนินงานในระดับชาติ เพื่อใหเปนภาพรวมเดียวกัน ดําเนินการโดย
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงตางประเทศ โดยจัดใหมีการหารือระหวาง
ผูแทนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั้งฝายไทย และ สปป. ลาว (รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

5.4 โครงการ UBU-UH-HPU 2009 Project
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่งานวิเทศสัมพันธได
ดําเนินโครงการ UBU-UH Project 2009 ระหวางเดือน 1 มิถุนายน และ 31 กรกฎาคม 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห
โครงการนี้เปนโครงการความรวมมือระหวางงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Department of
Second Languages Studies, University of Hawaii ในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ใหกับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานดานการศึกษานานาชาติ ของงาน
วิเทศสัมพันธ ทั้งนี้โดยมี Professor Richard R Day เปน Director of Studies ในฝาย University of Hawaii
และผศ.ดร.ภัทรียา วิสัยจร เปน Director of Studies ในฝายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปนี้ มีนักศึกษาจาก
University of Hawaii เขารวมโครงการ 13 คน และจากUniversity of Hawaii Pacific เขารวมโครงการ 6 คน ได
ทําการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อาจารย และบุคลากร ในคณะตางๆ
คือ คณะบริหารศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ คณะเภสัชศาสตร
รวมทั้งสิ้น 162 คน
ทั้งนี้โครงการ UBU-UH Project ไดดําเนินการมากอนหนานี้แลว 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 UBU-UH Project 2007 ระหวางเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2550 เปนเวลา 8 สัปดาห
โดยมีนักศึกษาจาก University of Hawaii เขารวมโครงการ 11 คนสอนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา BBA คณะ
บริหารศาสตร ชั้นปที่ 1 จํานวน 26 คน
ระยะที่ 2 UBU-UH Project 2008 ระหวางเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห
โดยมีนักศึกษาจาก University of Hawaii เขารวมโครงการ 9 คนสอนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา BBA คณะ
บริหารศาสตร ชั้นปที่ 1 จํานวน 35 คน และชั้นปที่ 2 และ 3 เปนจํานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
การดําเนินโครงการที่ผานมา ประสบความสําเร็จ และไดรับผลดีมากแกทั้งสองฝาย ทั้งในดานการ
พัฒนาความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ใหกับนักศึกษา จาก University of
Hawaii และ ในดานการพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบล และกิจกรรมตางๆ นับเปนสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรม และ เปนการสรางสิ่งแวดลอม และ
บรรยากาศที่เกื้อหนุนการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา บุคลากรอีกดวย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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5.5 การทบทวนแผนงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การทบทวนแผน
งานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
วั น เสาร ที่ 25 กรกฎาคม 2552 ระเบี ย บวาระที่ 2 .1.3 แผนงานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ประชุ มขอใหนํารางการจัดสรรงบประมาณในสวนของโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลับไปทบทวน และสําเนา
กรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. 2553 เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปด า นบริ ก ารวิ ช าการตามเอกสาร
งบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลมที่ 8 (2) กระทรวงศึกษาธิการ
(2) ของสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี หนา 96 ซึ่งประกอบดวย 1) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน 2) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติและ
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ 3) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการ
วิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน และ 4) เงินอุดหนุนบริการวิชาการดานสุขภาพ
กองแผนงานจึ ง ใคร ข อนํ า เรี ย นคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบ ทั้ ง นี้
ไดจัดสงหนังสือถึ งโครงการจั ด ตั้งกองสงเสริมการวิ จัยฯ เรียบร อยแล ว (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.6 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552
ได มี ม ติ ใ ห มี ก ารทบทวนการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ แผนงานวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 และอนุ มั ติ โ ครงการจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร
และสืบเนื่องจากทานนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเดินทางมาเขารวมประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ระหวาง
วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2552 ทานไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระพิเศษ ในวันเสารที่ 22
สิงหาคม 2552 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม สืบเนื่อง ตามระเบียบวาระเบื้องตน ดังตอไปนี้
1. ระเบียบวาระ การทบทวนการดําเนินงานและงบประมาณ แผนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. ระเบี ย บวาระ แผนการดํ า เนิ น งานด า นงบประมาณรายรั บ -รายจ า ย ของโครงการจั ด ตั้ ง
คณะพยาบาลศาสตร
3. ระเบียบวาระ ความกาวหนาของการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร
4. ระเบียบวาระ ความกาวหนาการจัดตั้งโครงการจัดตั้งโรงเรียนสวัสดิการ
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ดังนั้น เพื่อเปนการดําเนินการตามสั่งการของทานนายกสภามหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการโครงการ
จั ด ตั้ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง นํ า เรี ย นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบ ทั้ ง นี้
ฝ า ยเลขานุ ก ารโครงการ ฯ จั ก ได แ จ ง หน ว ยงาน/คณะบุ ค คล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระเบี ย บวาระข า งต น ต อ ไป
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.7 กําหนดการประชุมรวมระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดการประชุม
ร ว มระหว า งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กั บ กรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552 ทานนายกสภามหาวิทยาลัยได
แจงเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุมรวมระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ า ยเลขานุ ก ารโครงการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอนํ า เรี ย นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและวาที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดตอบรับเขารวมการประชุมดังกลาว จํานวน 10 ทาน (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

5.8 ขอแสดงความยินดีและรวมรับฟงปาฐกถาแมกไซไซ “ เภสัชกรยิปซี ”
ผูอํานวยการกองกลาง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ
ผูทรงคุณวุฒิคณะเภสัชศาสตร ไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจําป 2552 ซึ่งบุคคล
ดังกลาวไดสรางคุณูปการแกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการใหความรูประสบการณตอบุคลากรและนักศึกษา
ตลอดจนเปนผูประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับ Harbin Institute of Technology (HIT) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่นๆ อันนํามาซึ่งประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเพื่อเปนการแสดงความยินดีในโอกาสที่ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ
ไดรับรางวัลแมกไซไซ จึงขอเรียนเชิญรวมรับฟงปาฐกถาแมกไซไซ “เภสัชกรยิปซี” ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม
2552 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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5.9 วารสารประชาสัมพันธ สาร มอบ.
ผูอํานวยการกองกลาง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดรับมอบหมายให ดํ าเนิ นการและรับผิ ดชอบการจัดทําวารสารประชาสัมพัน ธ (สาร มอบ.) เพื่ อเผยแพร
ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ตลอดจน กิจกรรมตางๆ ภาพรวมของทางมหาวิทยาลัยใหสาธารณชนไดรับ
ทราบอยางตอเนื่อง ตามแนวทางนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะทํางานกอง
บรรณาธิการ และผูแทนคณะ/สํานัก/หนวยงานที่ประชุมหารือรวมกัน โดยใหงานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ประสานขอความอนุเคราะหบทความจาก คณะผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน ตลอดจน
บุคลากรทุกสายงานที่มีความประสงคจะสงบทความ ขอมูล ขาวสาร และภาพขาวกิจกรรม เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธในวารสารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย จํานวน 2,000 ฉบับ โดยมีกลุมเปาหมายที่เผยแพร
ดังตอไปนี้
1. โรงเรียนมัธยม 16 จังหวัดในภาคอีสาน
จํานวน 567 ฉบับ
2. สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
จํานวน 184 ฉบับ
3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 274 ฉบับ
4. องคการบริหารสวนตําบลตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 216 ฉบับ
5. คณะกรรมการสภาฯ/กรรมการสงเสริมฯ/สื่อมวลชนทุกแขนง จํานวน 156 ฉบับ
6. คณะกรรมการบริหารฯ /ผูอํานวยการกองและหนวยงานตางๆ จํานวน 603 ฉบับ
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงขอความอนุเคราะหบทความ ขอมูลขาวสาร
และภาพขาวกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้คณะทํางานกองบรรณาธิการจักไดคัดเลือกเพื่อเผยแพรตอไป (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.10 แจงการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึก
ขอมูลในระบบ GFMIS สืบเนื่องจากกองคลังไดรับขอคิ ดเห็นและขอเสนแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ย น
กระบวนการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS จากใหคณะ/สํานัก บันทึกขอมูลที่กองคลัง เปน กองคลัง
หนวยงานสวนกลางเปนผูดําเนินการ
กองคลังจึงไดดําเนินการสํารวจความตองการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกขอมูลในระบบ
GFMIS จากการฝกอบรมสัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งเปนผูแทนของคณะ/สํานัก
จากนั้นจักไดเชิญผูเกี่ยวของไดแก ผูแทนจากกองคลัง กองแผนงาน คณะ/สํานัก รวมประชุม
หารือแนวทาง เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
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5.11 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2553 กองแผนงานใครขอเรียนเพื่อทราบกรอบวงเงินรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลมที่ 8
(2) กระทรวงศึกษาธิการ (2) ของสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณดังกลาว
อาจจะมีการถูกปรับลดลงตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมาธิการฯ และรัฐสภา โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีกําหนดเขาชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 22.00 น.
อย า งไรก็ ดี กองแผนงานได ดํ า เนิ น การประสานงานด า นต า งๆ เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด รั บ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจอยางเต็มที่และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.1 แจ ง เลื่ อ นการจั ด “โครงการเป ด ฟาร ม และห อ งปฏิ บั ติ ก ารกลางในสั ป ดาห วิ ท ยาศาสตร ”
คณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552 งานบริการวิชาการแกชุมชน “ โครงการเปดฟารมและหองปฏิบัติการกลาง
ในสัปดาหวิทยาศาสตร ” กําหนดจัดงานในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2552 และจากการประชุมคณะกรรมการ
จัดงานเมื่อวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดงานอันเนื่องมาจาก
สาเหตุการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 และคณะฯ อาจเตรียมการปองกันไมทันใน
กรณีคนจํานวนมากเขาเยี่ยมชมที่คณะ
ดั ง นั้ น คณะเกษตรศาสตร จึ ง ขอนํ า เรี ย นการเปลี่ ย นแปลงโครงการเป ด ฟาร ม และ
หองปฏิบัติการกลางในสัปดาหวิทยาศาสตร จากวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2552 ประจําปงบประมาณ 2552 เปน
“โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู” และขยายเวลาดําเนินกิจกรรมไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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6.1 รายงานการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมและแกไขปญหาการระบาดของไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับการรายงานจํานวนนักศึกษาที่ไดรับเชื่อไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ที่ไดรับการยืนยันจากแพทยแลว จํานวน 8 ราย และมีรายงานของผูที่ปวยเปนไขหวัดธรรมดา หรือไขหวัด
ตามฤดูกาล พบวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาเปนไปอยางเรงดวนและทันกับ
สถานการณ ก ารระบาดของไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ ใ หม 2009 วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร แ ละการสาธารณสุ ข
จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการดําเนินการตามมาตรการควบคุมและแกไข
ปญหาการระบาดของไขหวัดใหญ สายพันธุใหม ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น1)ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดดําเนินการจัดประชุมหารือรวมระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และบุคลากรผูเกี่ยวของทั้งหมด เพื่อ
วางแผนรับกับสถานการณการระบาดของไขหวัดใหญ สายพันธุใหม ฯ กอรปกับมีขาวลือตางๆ ที่สงผลให
บุคลากร นักศึกษาและผูปกครองเกิดความหวั่นวิตกตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนเองและบุตรหลาน
ดังนั้นเพื่อเปนรับกับสถานการณการระบาดของไขหวัดและเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองแกบุคลากรและ
นักศึกษา ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหดําเนินการดังนี้
1. จัดตั้งศูนย Hot line หวัดใหญ 2009 ที่ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท
045-353012
2. การดู แ ลผู ป ว ยที่ มี อ าการหนั ก เมื่ อ ได รั บ แจ ง และทํ า การคั ด กรองเรี ย บร อ ยแล ว จะนํ า ส ง ที่
โรงพยาบาลศู น ยที่เ ปนเครื อข าย คือ โรงพยาบาลคา ยสรรพสิทธิ ประสงค โรงพยาบาลวาริน ชําราบ และ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เพื่อใหไดรับการรักษาโดยเรงดวน ซึ่งการคัดกรองผูปวยที่มีอาการหนักโดยใช
เกณฑเปนผูปวยที่มีไขสูงเกิน 2 วัน หรือผูปวยที่มีโรคประจําตัว จะไดรับดูแลและนําสงโรงพยาบาลโดย
เรงดวน
3. สําหรับผูที่ยังไมใชผูปวยอาการหนัก มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนคัดแยกนักศึกษาที่ปวยออกจาก
นักศึกษาทั่วไป เพื่อลดการแพรระบาดของโรค โดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดประสานไปยังหอพัก
ตางๆ เพื่อจัดหองพักสําหรับแยกผูปวยออกโดยไมใหอยูรวมอยูกับคนอื่นๆ
4. การประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหไดบุคลากรและนักศึกษาไดรับทราบ
ขอเท็จจริง วิธีการดูแลสุขภาพ และการดูแลผูปวยใหถูกตอง
โดยหลักการแลวการจะหยุดการระบาดของไขหวัดใหญ สายพันธุใหม ฯ คงเปนไปไดยาก เพราะมี
การติดตอไดดวยการ ไอ จาม น้ํามูก น้ําลาย และเสมหะตางๆ แตมหาวิทยาลัยก็ไดเพิ่มความพยายามในการ
ลดการเจ็บปวย ไมใหมีจํานวนผูปวยมากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยสามารถรักษาและมีเวลา
ในการจัดเตรียมเวชภัณฑที่เกี่ยวของไดอยางเพียงพอตอความตองการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

