รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2553
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 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.

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
(แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
(แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย
รองอธิการบดีฝายบริหาร

19. ผูอํานวยการกองกลาง
20. รก. หัวหนางานสารบรรณ

ศ.ประกอบ
ผศ.ภัทรียา
ผศ.มนูญ
ผศ.อุทิศ
ผศ.กังวาน
อ.ไท
ผศ.วสุ
รศ.นงนิตย
อ.ประวิทย
ผศ.จันทรเพ็ญ
ผศ.อินทิรา
รศ.สถาพร
รศ.นพ.ปวน

วิโรจนกูฏ
วิสัยจร
ศรีวิรัตน
อินทรประสิทธิ์
ธรรมแสง
แสงเทียน
อมฤตสุทธิ์
ธีระวัฒนสุข
อนันตวราศิลป
อินทรประเสริฐ
ซาฮีร
โภคา
สุทธิพินิจธรรม

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

อ.ปยะนันท

กรินรักษ

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.

รองอธิการบดีฝายพัฒนา
รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ทวีคูณ
อ.นิธิศักดิ์
ผศ.นองเล็ก
ผศ.ศิริพร

สวรรคตรานนท
แกวเสนา
คุณวราดิศยั
จึงสุทธิวงษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.สัมมนา
ดร.สุรีย
ผศ.บุณยสฤษฎ
ผศ.ระพีพันธ
นางรัชนี
นางสาวรุงตะวัน

เริ่มประชุมเวลา

มูลสาร
ธรรมิกบวร
อเนกสุข
ปตาคะโส
นิคมเขตต
คุณสมบัติ

ประธานสภาอาจารย
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปศาสตร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักวิทยบริการ
ผูอํานวยการกองคลัง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แสดงความยินดีกับผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรไดรับตําแหนงอธิการบดี
ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไดดําเนินการเพื่อสรร
หาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวาระตอไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรอธิการบดี พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
2. รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
3. รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553

ครั้งที่ 6/2553

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม
ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.2.1/ ว 348 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553

-3รายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 4.3
หนาที่ 11
บรรทัดที่ 9

ระเบียบวาระที่ 4.3
หนาที่ 11
บรรทัดที่ 20

เดิม

แกไข

อาคารสรางดวยไมสักทั้งหลัง มีประวัติความ
เปนมาคูกับประวัติเมืองอุบลราชธานีในชวง
เกือบหนึ่งรอยปที่ผานมา

อาคารสรางดวยไมสักและไมตะเคียนหินทั้งหลัง
มี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า คู กั บ ป ร ะ วั ติ เ มื อ ง
อุบลราชธานีในชวงเกือบหนึ่งรอยปที่ผานมา

3.สวนที่ใชจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม 3. สวนที่เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต กลาวคือมีสวน
และนิทรรศการตางๆ ซึ่งประมาณการคาฟนฟู สําหรับการจัดนิทรรศการและการแสดงตางๆ
ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโดยรอบเปนเงิน
55 ลานบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (คณะ/หนวยงานเทียบเทา) ประจําปการศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (คณะ/หนวยงานเทียบเทา) ประจําปการศึกษา 2552 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 รวมทั้งสิ้น 14 หนวยงาน
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2552 วงรอบตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ถึง 31 พฤษภาคม 2553
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนประธาน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการอบรมตามหลักสูตรผูประเมินของสกอ. รวมเปนกรรมการ
และเลขานุการ จํานวน 3-5 คน
หลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ดําเนินการภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามจุดเนนของ
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มหาวิทยาลัย คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย จํานวน 44 ตัวบงชี้ และมหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานประกันคุณภาพ
ไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. จํานวน 19 ตัวบงชี้
รวมตัวบงชี้ทั้งสิ้น 63 ตัวบงชี้
ผลการประเมินในภาพรวม กําหนดชวงคาคะแนนและความหมาย ดังนี้
≤ 1.50 คะแนน
การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ หนวยงานเทียบเทาประจําปการศึกษา
2552 ตามองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
( สกอ.)และมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมมี ดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก (2.51- 3.00 คะแนน)
1) คณะเภสัชศาสตร
2) คณะวิศวกรรมศาสตร
3) คณะวิทยาศาสตร
4) คณะเกษตรศาสตร
5) สํานักวิทยบริการ
ระดับดี (2.01 - 2.50 คะแนน)
1) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2) คณะบริหารศาสตร
3) คณะศิลปศาสตร
4) คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
5) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
ระดับพอใช (1.51 – 2.00 คะแนน)
1 ) คณะนิติศาสตร
2) คณะรัฐศาสตร
3) สํานักงานอธิการบดี
ยังไมไดคุณภาพ ( ≤ 1.50 คะแนน )
1) วิทยาเขตมุกดาหาร

ตัวบงชี้ สกอ.

คาคะแนน
ตัวบงชี้ สกอ. + ตัวบงชี้เพิ่ม

2.78
2.61
2.61
2.56
2.57

2.74
2.65
2.57
2.58
2.65

2.27
2.17
2.10
2.10
2.07

2.41
2.27
2.21
2.24
2.11

1.98
1.54
1.93

1.98
1.71
1.94

1.03

1.09
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ทั้งนี้ มีคณะ/ สํานักขออุทธรณผลการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประเมินจะประชุมพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อาจทําใหผลการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก คณะเภสัชศาสตร
คณะเกษตรศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร และสํานักวิทยบริการ
สําหรับ คณะ/หนวยงานเทียบเทาที่ผลการประเมินมีคาคะแนนต่ํากวา 2 คะแนน สภามหาวิทยาลัย
กําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. ทุกคณะ/หนวยงานนําผลการประเมินไปทําแผนพัฒนาคุณภาพในปการศึกษา 2553 และ/หรือนําไป
ปรับปรุงการทํางานเพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน
2. คณะ/หน ว ยงานที่ ผ ลการประเมิ น มี ค า คะแนนต่ํ า กว า 2 คะแนน จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
3. ทุกคณะ/หนวยงาน จัดใหมี “การติดตามตรวจสอบคุณภาพ” โดยเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ พรอม
ทั้ ง เสนอแนะมาตรการเร ง รั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทุกรอบ 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปการศึกษา (กันยายน 2553 ,ธันวาคม 2553 , มีนาคม
2554 และมิถุนายน 2554)
4. ทุกคณะ/หนวยงานสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเห็นวาการพัฒนาคุณภาพจะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ (กฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) ดังนี้
1. คณะ/หนวยงานนําผลการประเมินไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ และ/หรือนําไปปรับปรุงการ
ทํางานเพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ
2. คณะ/หนวยงานที่ผลการประเมินมีคาคะแนนต่ํากวา 2 คะแนน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันเสารที่ 31 กรกฎาคม 2553
3. คณะ/หนวยงาน “ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ” การติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ การกําหนดมาตรฐานการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ และจัดทํารายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัย รอบ 3 เดือน (4 ครั้ง/ ปการศึกษา)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
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4.2 แผนการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนา
วิทยาเขตมุกดาหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน วิทยาเขตมุกดาหาร ปการศึกษา 2552 และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ไดดําเนินการตรวจ
ประเมินวิทยาเขตมุกดาหาร ในระหวางวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ
ไดสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขตมุกดาหาร และเพื่อใหผลการประเมินดังกลาวสอดรับ
กั บ สรุ ป ผลการจั ด การเรี ย นการสอน วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป และวิ ช าเฉพาะสาขา (ตามบั น ทึ ก ข อ ความที่
ศธ 0529.5.1/0112) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553) จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการจัดทําโครงการตางๆ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
2. ขอความเห็ น ชอบใหวิทยาเขตมุก ดาหารดํา เนิ นการตามประเด็น ทั้ ง 5 ข อ ในบั น ทึ ก ขอความที่
ศธ 0529.5.1/0112 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหวิทยาเขตสามารถนําหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมา
บริหารจัดการไดโดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ควบคุมคุณภาพ
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหวิทยาเขตมุกดาหาร สามารถนําหลักสูตรในรายวิชา
ประจําสาขาวิชา มาบริหารจัดการไดโดยมีกอรบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ควบคุม
คุณภาพ
3. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเฉพาะของวิทยาเขตเพื่อขอ
อนุมัติใชในปการศึกษา 2554
4. จัด หาอาจารย ป ระจํ า วิท ยาเขตให ครบหลั ก สูตรละ 5 คน ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5. จัดหาอาจารยประจําวิทยเขตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เชน อจารยสอบภาษาไทย อาจารย
สอนวิทยาศาสตร และอาจารยสอบภาษาอังกฤษ
3. ขออนุมัติจัดทําโครงการสัมมนาการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร (ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย )
ระหวางวันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยใชงบประมาณดําเนินงานของ
วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
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4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ณ สิ้นไตรมาส 2
รองอธิการบดีฝายวางแผนสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ า ป 2553 ณ สิ้ น ไตรมาส 2 ตามที่ ก องแผนงาน ได ร วบรวมผล
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ ไตรมาสที่ 2 ของคณะ/
หนวยงานตางๆ พบวา โครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการ โดยมีรอยละการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดเพียง 2.53 เทานั้น และโครงการตามภารกิจดานการวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติรับทราบ
4.4 รายงานผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณและผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ง บประมาณ 2553
ณ สิ้นไตรมาส 3
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผล
การเบิก จายงบประมาณและผลการปฏิบั ติงานประจําปงบประมาณ 2553 ณ สิ้นไตรมาส 3 ป งบประมาณ
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 493,710,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
ของงบประมาณที่ไดรับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น เปนเงิน 315,284,329,64 บาท
คิดเปนรอยละ 63.86 ของงบประมาณที่ไดรับ
ในสวนของงบประจํา มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น เปนเงิน 310,341,829.64 บาท
คิดเปนรอยละ 82.78 ของงบประมาณที่ไดรับ
สําหรับงบลงทุน มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น เปนเงิน 4,942,500.00 บาท คิดเปน
รอยละ 4.16 ของบประมาณที่ไดรับ
เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว พบวาการเบิกจาย ต่ํากวา แผนที่กําหนด
กลาวคือ แผนการเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน 2553 จะเทากับ 392,745,200.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 79.55
ของงบประมาณที่ไดรับ แต ต่ํากวา เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ที่กําหนดใหสวนราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ 68.00
การเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาแผนการใชจายที่กลาวขางตน เปนผลมาจากการเบิกจายงบ
ลงทุน คากอสรางในรายการอาคารศูนยเครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ของผลผลิตผูสําเร็จ
การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ และค า ก อ สร า งในรายการอาคารอเนกประสงค เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา ของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีการเบิกจายลาชากวาแผนการเบิกจายที่กําหนด เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานเพื่อทําการกอสราง
สํ า หรั บ งบประมาณที่ กั น เงิ น ไว เ บิ ก จ า ยเหลื่ อ มป ข องงบประมาณ 2551 มี ก ารกั น เงิ น
31,805,800.00 บาท เบิกจายแลว 31,805,800 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจาย
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เหลื่ อ มป ค งเหลื อ ที่ ต อ งเบิ ก จ า ย จํ า นวน 0.00 บาท และงบประมาณที่ กั น เงิ น ไว เ บิ ก จ า ยเหลื่ อ มป ข อง
งบประมาณ 2552 มียอดการกันเงินทั้งสิ้น 131,786,498.00 บาท เบิกจายแลว 110,195,973 บาท คิดเปนรอยละ
83.62 ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป คงเหลือที่ตองเบิกจาย 21,590,525 บาท
ในผลการดําเนินงานระดับผลผลิต จําแนกตามดานตางๆ ไดดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต มีผลการดําเนินงานต่ํากว า เปาหมายที่ กําหนดไวในตัวชี้ วัด :จํา นวน
ผูสําเร็จการศึกษา ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร และตัวชี้วัด :รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กํ า หนด ในผลผลิ ต ที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี , ผลผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า น
วิทยาศาสตรสุขภาพและผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไมไดรับ
รายงานผลการดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดไวในตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติรับทราบ
4.5 รายงานประจําป 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและสารสนเทศ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา (ร า ง)
“ รายงานประจําป 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” โดยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี อยูระหวาง
การรวบรวมและเพื่อใหรายงานประจําป 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเหมาะสม ถูกตองและ
สมบูรณ เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ใหแกผูที่สนใจ และหนวยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวของ จึงขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ทั้งนี้ที่ประชุมไดขอเพิ่มเติมในรายละเอียดรายงานประจําป 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังนี้
1. รายงานสรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู สู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู The First Conference on Higher Education
Learning and Practice : Focusing on Change (Co-HELP 2009) : Changing Learning Outcome
2. สรุปรายงานผลความสําเร็จและการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
3. การพิจารณาคัดเลือกภาพประกอบรายงานประจําป ใหสอดคลองกับเนื้อหาดานพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย และควรคัดเลือกภาพถายที่มีองคประกอบภาพสมบูรณเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย
โดยที่ประชุมเห็นชอบใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ พิจารณาปรับแกไขขอมูลและรูปแบบที่มี
ความเหมาะสม
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.6 การจัดสรรคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ของผูสละสิทธิ์เขาศึกษา ปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
เขาศึกษา ของผูสละสิทธิ์เขาศึกษาปการศึกษา 2553 ดวยในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดใหผูที่ไดรับการประกาศชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามอัตราและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด หากไมชําระคายืนยัน
สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษา ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด จะถื อ ว า เป น การสละสิ ท ธิ์ ก ารเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี นั้น และใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาดังกลาว สามารถยื่นคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษา ภายในวันที่ 29
มกราคม 2553 เพื่ อ ขอคื น สิ ท ธิ์ บุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน ระบบกลาง (Admissions) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2553
โดยที่ผูที่ไดสละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงทุกประเภทการรับจะไมไดรับ
การคืนคายืนยันสิทธิ์และการคืนสิทธิ์ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีผูแจงความประสงคขอสละสิทธิ์การเปนผูมี
สิทธิเขาศึกษา ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2553 จํานวน 178 คน จําแนกตางประเภทโควตาตางๆ ดังนี้
ประเภทโควตา

จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท)
1.โควตากีฬา
3
23,000
2. โควตาโครงกรนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเปนผูนํามีคุณธรรม 1
6,500
และบําเพ็ญประโยชน
3. โควตาโครงการรักษเกษตร
2
11,000
4. โควตาทุนชางเผือก
2
14,500
5. โควตาพื้นที่บริการ
97
710,000
6. โควตาพื้นที่อีสาน
65
474,500
7. โควตาพื้นที่ภาคอื่น
1
6,000
8. โควตาศิลปวัฒนธรรม
4
30,000
9. โควตาโอลิมปกวิชาการ
3
25,500
รวม

178

1,301,000

หมายเหตุ ผูสละสิทธิ์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยฯ มิไดกําหนดรหัสประจําตัว
นักศึกษาและนําสงขอมูลเขาสูระบบทะเบียนนักศึกษา
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ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการดําเนิ นการบริห ารจัดการรายรับจากคายืน ยันสิทธิ์ของผูสละสิทธิ์ซึ่งเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย จึงใครขอเสนอแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
แนวทางที่ 1 จัดสรรใหเปนเงินรายไดใหกับทุกคณะตนสังกัดของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่สอบคัดเลือกได
ตามระเบียบและประกาศการจัดสรรคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ทั้งจํานวน
แนวทางที่ 2 จัดสรรใหเปนเงินรายไดกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใชจายในการบริหารจัดการ
และสนับสนุนคาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจํานวน
แนวทางที่ 3 จัดสรรใหเปนจํานวนเงินรายไดกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบงสัดสวนเพื่อใชจาย
ในการบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น ค า สาธารณู ป โภคของมหาวิ ท ยาลั ย ร อ ยละ 50 และจั ด สรรให กั บ
กองบริการการศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาใหม สอดคลองกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามกรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
รอยละ 80
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดสรรคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ของผูสละ
สิทธิ์เขาศึกษา ควรพิจารณาโดยจัดสรรใหเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรใหกองทุนเพื่อพัฒนา
ดานวิชาการใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาดานวิชาการใหกับนักศึกษา

4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์และ
การจองสิทธิ์เขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2554
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์และการจองสิทธิ์เขาศึกษา ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2554
เพื่อใชในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์และการจอง
สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554 (รายละเอี ย ดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
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4.8 ขอรับการจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถตูสําหรับใชเพื่อกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน
ยืมเพื่อการจัดหารถตูสําหรับใชเพื่อ กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2554 ในการรับ-สง
นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชน
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขอรับการจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถตูสําหรับใชเพื่อกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอรายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับจัดหารถตูและรถบัสประจําคณะ โดยบรรจุไวในแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554

4.9 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภทผูทรงคุณวุฒิ
- สํานักวิทยบริการแจงขอถอนเรื่อง 4.10 การกําหนดจํานวนและการรับอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกําหนด
จํานวนและการรับอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอกําหนดสภาพยาบาลสําหรับ
สถาบันใหมที่ตองขอรับการรับรองทุกปนั้น เกณฑที่เปนอุปสรรคและมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการคือการมี
จํานวนอาจารยใหไดสัดสวน 1 ตอ 8 กลาวคือ คณะพยาบาลศาสตรตองรับอาจารยเพิ่มปละอยางนอย 8 คน
ตั้งแตปงบประมาณ 2554 ถึง ปงบประมาณ 2556 และตองมีอาจารยหลัก 5 สาขาครบ นอกจากนี้สภาพยาบาล
ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่ม เชน อาจารยตองมีประสบการณสอน หากจําเปนตองรับอาจารยที่ไมมีประสบการณ
สอนจะรับไดเพียง 1 ใน 4 ของจํานวนทั้งหมด และอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาอื่น
ไดในรอยละ 15 เทานั้น ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตรตองสงเอกสารขอรับการรับรองจากสภาพยาบาลในวันที่
30 พฤศจิกายน ของทุกป
ขอเท็จจริง อาจารยพยาบาลมีความขาดแคลนมาก ในขณะที่สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ที่เปดใหม และตองรับอาจารยเพิ่มทุกป เชนเดียวกันมีจํานวนทั้งสิ้น 20 แหง และยังมีสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาลเดิม จํานวน 61 แหงที่ยังมีการประกาศรับสมัครอาจารยอยางตอเนื่อง
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงตอการไมมีจํานวนอาจารยเพียงพอตอการรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2554 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรขอเสนอโดยหลักการดังนี้
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1. คณะพยาบาลศาสตร สามารถรับอาจารยไดมากกวากรอบที่กําหนด รอยละ 50 เพื่อลดความ
เสี่ยงในกรณีอาจารยลาออกในปงบประมาณ 2554 ถึง 2558 หรือไมสามารถรับอาจารยไดทันตามกําหนดใน
การสงเอกสารขอรับการรับรองจากสภาการพยาบาลใน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป
2. การรับอาจารยที่เกษียณปฏิบัติงานโดยกําหนดคาจางตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวย
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 2542 และสามารถกําหนดขอตกลงการทํางาน
ตามความเหมาะสมแตละทาน
3. การรับพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาล มาปฏิบัติงานเพื่อรับการ
เตรียมสูการเปนอาจารยพยาบาลตามเกณฑสภาการพยาบาลลวงหนาเปนเวลา 1 ป เพื่อใหมั่นใจไดวาจะมี
จํานวนอาจารยเพียงพอตอการรับรองสถาบันในปถัดไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะพยาบาลศาสตร พิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณการ
รับอาจารยและบุคลากรเพิ่มเติม(แผนอัตรากําลัง) ,แผนการฝกอบรมและงบประมาณของบุคลากรประจําคณะ
โดยบรรจุในแผนงบประมาณ 4 ป เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

4.11 รายงานสภาพและการแกไขปญหาภัยแลง ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการรายงานสภาพ
และการแกไขปญหาภัยแลงของแหลงผลิตน้ําประปา ตามที่เกิดสภาวะฝนทิ้งชวงในฤดูฝนที่ผานมา ทําใหเกิด
ปญหาแหลงผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 2 แหง ซึ่งไดแกอางเก็บน้ํารองกอและอางเก็บน้ํา
หนองอีเจม ซึ่งปจจุบันแหงขอดไมสามารถผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชากรภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได ปญหาดังกลาว โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมซึ่งได
รับผิดชอบดูแล ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เกือบทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพิจารณาแกไข
ปญหา ดังนี้
1. ไดทําหนังสือที่ ศธ 0529/1153 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 เรื่องขอความอนุเคราะหชุด
เครื่องจักรพรอมเจาหนาที่ขุดลอกอางเก็บน้ําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แตดวยสภาวะฝนทิ้งชวงอยาง
ยาวนานถึงแมจะทําการขุดลอกไดเฉพาะสวนที่จําเปน (บริเวณสถานีสูบน้ําดิบ) ตามงบประมาณและชวงเวลาที่
เครื่องจักรมีใหในวงเงินจํากัด (ประมาณ 1 อาทิตยเทานั้น) คาดวาปริมาณน้ําดิบที่จะใชผลิตน้ําประปา ไมเกิน
4-5 วัน นับจากวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ถึงประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
2. ไดทําการจางเหมา ขุดเจาะทอบาดาล ขนาด O 4 ” รอบอางเก็บน้ําได จํานวน 4 ทอ
สูบน้ําจากทอน้ําบาดาล เติมชวยตัวอางเก็บน้ําใหใส ซึ่งปรากฏผลคุณภาพน้ําคอนขางกรอย อีกทั้งปริมาณน้ํา
ที่ไมมากที่จะสูบดวยปมเพื่อเลี้ยงระบบฯ
3. ไดทําหนังสือถึงการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี (หนังสือที่ ศ 0529/260
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553) เรื่องขอความอนุเคราะหประมาณการคาธรรมเนียมใชจายในการเชื่อมตอระบบ
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ประปาของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี เขากับระบบประปาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย
เรงดวน
4. ได ทํ า การประสานกั บ หมวดประมงคณะเกษตรศาสตร ย า ยปลาบึ ก จํ า นวน 15 ตั ว
(น้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 100 กิโลกรัม) มาไวบริเวณอางเก็บน้ํา 70 ไร (ตรงขามอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข)
ประมาณคาใชจายในขอ (1) ประมาณคาน้ํามันดีเซลและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน และในขอ (2)
คาจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล และขอ (3) ประมาณการคาวัสดุทอประปา และคาธรรมเนียมตางๆ กําลังรอผล
ตอบรับจากการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดโดยเรงดวนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. จัดทําโครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองอีเจม/รองกอ ในงบประมาณ ป 2554 ในเบื้องตน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดจัดสงรายละเอียดคราวๆ ใหกับสํานักงบประมาณแลว
2. เห็นควรจัดทําโครงการฟนฟูปรับปรุง สภาพนิเวศน ของอางเก็บน้ําโดยเฉพาะพื้นกนอาง
เพื่อสรางแหลงอาหารใหเกิดความสมดุล ทั้งนี้เพื่อรองรับน้ําฝน พรอมจัดใหปลอยพันธุปลา โดยโครงการ
จัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จะเปนตนเรื่องในการจัดทําโครงการฯ ซึ่งจะประสานกับคณะ/
หนวยงานภายใน-นอก เพื่อรวมจัดทํากิจกรรมดังกลาวตอไป
3. สําหรับปลาบึก จํานวน 15 ตัว ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเทากับอายุของการกอสรางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กลาวคือ ประมาณ 20 ป ถือเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชนกัน เห็นควรจัด
โครงการปรับปรุงสภาพนิเวศน/เสริมแหลงอาหารใหกับฝูงปลาดังกลาว ทั้งนี้ จากสุขภาพของปลาที่จับขึ้นมา
พบวา สุขภาพไมคอยแข็งแรง เนื่องจากสภาพอางเก็บน้ํามีน้ําในปริมาณนอยและตื้นเขิน จึงทําใหขาดอาหาร
มาเปนเวลา 1-2 เดือน โดยโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จะประชาสัมพันธ เพื่อเชิญชวน
ใหคณะ/หนวยงานไดรับทราบ และจัดซื้ออาหารปลาสําหรับกินพืช รวมทั้งจะตองจัดทําระบบเพื่อปรับปรุง
สภาพน้ํา (บริเวณอางเก็บน้ํา 70 ไร) ใหมีขึ้นตอไป
ประธานที่ประชุมรับทราบและจะนําปญหาดังกลาว ปรึกษาหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแกไขในระยะยาวตอไป
ทั้ ง นี้ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและสารสนเทศ เสนอเห็ น ควรอนุ มั ติ ต ามข อ เสนอแนะ
โดยใช ง บประมาณจากเงิ น รั บ ฝากเงิ น รายได จ ากการเช า พื้ น ที่ เ พื่ อ ก อ สร า งป ม น้ํ า มั น ปตท. มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบงบประมาณเชื่อมตอระบบประปาตามขอเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานสรุ ป การส ง รายงานการใช จ า ยเงิ น ในระบบ 3 มิ ติ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1
นางรัชนี นิคมเขตต ผูอํานวยการกองคลัง นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ รายงานสรุปการสง
รายงานการใชจายเงินในระบบ 3 มิติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 สืบเนื่องจากที่ผานมา
การนําเขาขอมูลของคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี
ในลักษณะ 3 มิติ ขาดความครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน ทําใหการรายงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
และในระดับคณะ/สํานัก ฝายบริหารไมสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจได
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
บันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชี ในลักษณะ 3 มิติ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552
เพื่อกํากับติดตาม และรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในระบบ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาระบบใหเอื้อตอการดําเนินงานรวมกันทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยในขอ 6. ของประกาศ กําหนดวา “ ใหเจาหนาที่การเงินประจําคณะ/สํานัก หรือผูไดรับ
มอบหมายตามขอ 2. สอบยันยอดการบันทึกขอมูลในระบบใหถูกตองและเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพือ่ ใหฝา ย
บริหารของคณะ/สํานัก เรียกดูรายงานการใชจายเงินไดอยางเปนปจจุบันตลอดเวลา ทั้งนี้ตองพิมพรายงานการใช
จายเงินในระบบฯ ของคณะ/สํานัก ตามแบบฟอรม BU05R02 และ BU05R06 รายงานตอคณบดีหรือ
ผูอํานวยการสํานัก และสําเนาสงกองคลัง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน พรอมแจงปญหา
อุปสรรคจากการใชงานในระบบ (ถามี) เพื่อกองคลังจักไดดําเนินรวบรวมรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ตอไป ” รายละเอียดตาม
เอกสารสรุปการสงรายงานการใชจายเงินในระบบ 3 มิติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553
(เดือนมกราคม - เมษายน 2553 )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.2 กําหนดวันเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบตามที่ สํานักราชเลขาธิ การได มี
หนั ง สื อ แจ ง เรื่ อ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 21 24 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไดประชุมหารือเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2553 เสนอใหบัณฑิตรายงานตัวและฝกซอมที่คณะ 1 วัน และซอมใหญครึ่งวันโดยใหบัณฑิตชมการถายทอด
ที่คณะ โรงอาหาร หองประชุมตามอาคารตางๆ อาคารเรียนรวม เพื่อชวยลดปญหาการจราจรในเขตพิธี
ซึ่งเปนปญหามาทุกป การถายทอดดังกลาว มหาวิทยาลัยไดวางระบบการถายทอดไวตามอาคารตางๆ เรียบรอย
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แลว โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดหารถบัส และกําหนดเวลาในการรับบัณฑิต ในปนี้ คาดวาจะมีบัณฑิตเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรประมาณ 3,000 คน ทําใหจํานวนที่นั่งในอาคารไมเพียงพอและบริเวณใตถุนมีเพดาน
เตี้ย ทําใหอากาศไมถายเท ไมเหมาะสมที่จะใหบัณฑิตนั่งรอ รวมทั้งเปนที่ตั้งกองอํานวยการรวมรักษาความ
ปลอดภัย คณะกรรมการเสนอใหตั้งเต็นทดานขางอาคารใกลสนามเทนนิส เพื่อหมุนเวียนการเขารับแทน
โดยฝายประสานงานและอํานวยการไดจัดทํา VCD การฝกซอมบัณฑิต ตามระเบียบการเขาเฝาของกรมราช
องครั ก ษ ตามพิ ธี ก ารของสํ า นั ก พระราชวั ง รวมทั้ ง จั ด ทํ า เป น แผ น พั บ และเผยแพร ท างเว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุมขอใหเพิ่มเติมรายละเอียดสรุปรายงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี รวมกับสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยมอบรองอธิ การบดี ฝ า ยวิเทศสัมพัน ธ
พิจารณาดําเนินการในรายละเอียดในหัวขอ การจัดนิทรรศการ รูปแบบและเนื้อหา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.3 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประจําป
การศึกษา 2552
รักษาการผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงาน
ผลการตรวจประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2552
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เ ห็ น ชอบให ค ณะ/สํ า นั ก ที่ มี ผ ลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในรอบป
การศึกษา 2551 ไมถึง 2 คะแนน ใหจัดทําแผนพัฒนาการประกันคุณภาพและใหรายงานผลประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอไปนั้น
ในการนี้ สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย ได รั บ การตรวจประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
ประจําปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่ 7-8 มิถุนายน 2553 เปนที่เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
ประจําปการศึกษา 2552
- แผนพัฒนาการประกันคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายตามผลประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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5.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
รั ก ษาการผูอํ า นวยการสํ า นัก คอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบ
ขอคิดเห็นและเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย จากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาใหขอเสนอแนะเชิงโยบายดานตางๆ เพื่อการพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย ดังตอไปนี้
1. การสํารองขอมูล (Backup) เพื่อความปลอดภัยใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
และเพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานการใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. การขยายการใหบริการดานเครือขายไรสาย เพื่อรองรับการใหบริการแกนักศึกษาและ
บุคลากร ในอนาคต เชน 3G , WIMAX เปนตน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศดานตางๆ เพื่อใหสามารถใชฐานขอมูลกลางรวมกันไดทั้ง
มหาวิทยาลัย
4. การจัดตั้งศูนยทดสอบดานคอมพิวเตอร เพื่อวัดความรูความสามารถใหแกนักศึกษาและ
บุคคลตางๆ ที่สนใจ ดําเนินการและรับรองผลการทดสอบโดยสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
5. การประชาสัมพันธแจงเตือนตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการเรียนการสอน ใหแจงเตือนลวงหนา
อยางนอย 10 วัน เชนไฟฟาดับ,การทําระบบเครือขาย เปนตน
6. การสงเสริมและพัฒนาระบบ E-learning ใหครอบคลุมทั้งอาจารยและนักศึกษา
7. ควรมีระบบการจํากัดการใชงานดานเครือขาย เพื่อใหเหมาะสมแกนักศึกษาโดยมุงเนนการ
ใชงานดานวิชาการเปนหลัก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การจัดโครงการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 ป วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.5/ว 709 ลงวั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2553 กองแผนงานเสนอการจั ด โครงการในวั น สถาปนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 ป วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ใหทราบถึงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตางๆ และผูรับผิดชอบอันเปนบูรณาการปฏิบัติการ
ของหนวยงานตางๆ ที่เนนการมีสวนรวมเปนสําคัญดังนี้
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กิจกรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กิ จ กรรมเดิ น เทิ ด พระเกี ย รติ - งานกิจกรนักศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
2. กิจกรรมทําบุญตักบาตร

3. พิธีเปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเครือขายศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. กิ จ กรรมปลู ก ต น ไม ถ วายองค
ราชัน
5. กิจกรรมประชุมสัมมนา “ เด็กดี
ตองมีที่เรียน ”

หมายเหตุ
เวลา 06.00 - 07.00 น.
ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม
การวิจัยดานบริหารธุรกิจ(โรงแรม)
- กองคลัง
เวลา 07.00 - 08.00 น.
- โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม
การวิจัยดานบริหารธุรกิจ(โรงแรม)
เวลา 09.00 น.
ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม
การวิจัยดานบริหารธุรกิจ(โรงแรม)
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ เวลา 08.00 - 09.00 น.
และสิ่งแวดลอม
ณ ก อ ง บ ริ ห า ร ก า ย ภ า พ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
ศูนยประสานการจัดสอบ
เวลา 09.00 - 16.00 น.
O-NET
ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม
การวิจัยดานบริหารธุรกิจ(โรงแรม)

ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- เพื่อประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมวันสถาปนา
มหาวิท ยาลั ย อุ บลราชธานี 20 ป วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2553 มอบหมายงานประชาสัมพัน ธ กองกลาง
รับผิดชอบการประชาสัมพันธกําหนดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.6 รายงานประจําป 2552 คณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทําหนังสือ
รายงานประจํ าป 2552 โดยมีวัตถุ ป ระสงคเ พื่อเผยแพรผลการดํ า เนิน งานตามภารกิจ และพั นธกิ จ หลั ก ของ
หนวยงาน ในปงบประมาณ 2552 และปการศึกษา 2552
สาระสําคัญของรายงานประจําป 2552 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบดวย
1) การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยในป ก ารศึ ก ษา 2552 มี ก ารเป ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน
1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 หลักสูตร
2) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ โดยในปการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ
จํานวน 5 หนวยงาน หนวยงานภายในประเทศ จํานวน 4 หนวยงาน และไดเขารวมเครือขายความรวมมือทาง
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วิชาการไทย-ญี่ปุน (NRCT-JSPS) นอกจากนี้ ไดมีความรวมมือดานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร
กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและรานยาที่เปนแหลงฝก จํานวน 11 แหง
3) การพัฒนานักศึกษา ในปงบประมาณ 2552 ไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ
ดานสังคม ปลูกฝงจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหแกนักศึกษา จํานวน 37
กิจกรรม มีการประกาศเกียรติคุณยกยองนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ จํานวน 24 คน
4) การวิจัย ในปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,925,230 บาท มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 35 บทความ
5) การบริการวิชาการแกชุมชน ในปงบประมาณ 2552 มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกชุมชน
จํานวน 14 โครงการ วงเงินรวม 4,776,969.38 บาท นอกจากนี้ มีการเปดบริการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนเพื่อใหคําปรึกษาดานยา มีหนวยวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็งบริการตรวจวิเคราะหน้ําดื่มและ
น้ําแข็ง มีหนวยขอมูลยาและสุขภาพบริการใหคําปรึกษาดานขอมูลยาและสุขภาพ
6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2552 มีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 13 กิจกรรม
7) การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร ในปงบประมาณ 2552 มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนา
องคกรและระบบบริหาร อาทิ การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการ
สอน การปฐมนิเทศ เสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติราชการแกบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปด เวทีการมีสวนรวมของคณาจารยแ ละบุคลากร การศึกษาดูงานหองปฏิ บัติการปลอดภัย
ตนแบบ
8) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีการสรางฐานขอมูล
ตามดัชนีการประกันคุณภาพเพื่อใชจดั เก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
9) การบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4 ดาน
10) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานตามเกณฑประกันคุณภาพ โดยมีผลการ
ประเมินตามองคประกอบ 9 ดานเทากับ 2.756 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.7 การใชพื้นที่สําหรับคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการใชพื้นที่สําหรับคณะพยาบาล
ศาสตร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร และมี ประกาศสภามหาวิท ยาลัย ใหจัด ตั้ งคณะพยาบาลศาสตร เปน ส ว นงานภายใน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 นั้น ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดผานการรับรองจาก
สถาบันรับรองหลักสูตรจากสภาพยาบาล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษา
พยาบาล ในปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 64 คน เปนที่เรียบรอยแลวนั้น
จึงขอนําเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการดําเนินการภายใน
สําหรับการใชพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
1.1 ที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร ปจจุบัน ตั้งอยูบริเวณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข ประกอบดวย หองคณบดี และหองสํานักงานสําหรับผูบริหาร อาจารย และผูปฏิบัติงาน
สายสนับสนุน จํานวน 16 คน
1.2 หองปฏิบัติการทางการพยาบาล ตั้งอยูบริเวณ ชั้น 2 อาคารคณะศิลปประยุกตและการ
ออกแบบ
1.3 หองประชุม ตั้งอยู ณ ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเดิม)
1.4 หองสมุดไดรับความอนุเคราะหจากสํานักวิทยบริการ ในการจัดวางวารสารและหนังสือที่
เกี่ยวของ
1.5 หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ขอใชพื้นที่สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
1.6 หองเรียนใชอาคารเรียนรวม 4 และ 5
โดยประธานที่ ป ระชุ ม เสนอให ค ณะพยาบาลศาสตร พิ จ ารณาดํ า เนิ น การจั ด ทํา แผนการใช
ทรัพยากรดานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ การออกแบบพื้ น ที่ ที่ ใ ช ร ว มกั น ของคณะที่ ไ ม มี พื้ น ที่ ข องตนเอง
คือ คณะนิติศาสตร/รัฐศาสตร/บริหารศาสตร โดยเห็นควรวา คณะพยาบาลศาสตร ก็ควรจะสามารถใชพื้นที่ใน
กลุ ม นี้ ไ ด โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและสารสนเทศ จั ก ได นํ า เสนอแบบในเดื อ นกั น ยายน 2553
ในชื่ออาคาร “ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ” โดยประสานกับคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.8 รายงานจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานจํานวนรับบุคคลเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2553 ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2553 ตั้ ง แต เ ดื อ นกรกฎาคม 2552 ถึ ง
พฤษภาคม 2553 โดยวิธีรับตรงประเภทรับตางๆ และรับผานสวนกลาง ซึ่งการดําเนินการตางๆ ไดเสร็จสิ้น
ไปแลวนั้น บัดนี้กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานผลจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553
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1. คณะเกษตรศาสตร
1.1. พืชไร พืชสวนและสัตวศาสตร
1.2 ประมง
1.3 เทคโนโลยีการอาหาร
รวม
2. คณะวิศวกรรมศาสตร
2.1 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
,วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี
และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รวม
3 คณะวิทยาศาสตร
3.1 แคมี
3.2 จุลชีววิทยา
3.3 เทคโนโลยีการยาง
3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 ฟสิกส
3.6 วิทยาการคอมพิวเตอร
3.7 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
3.8 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิชาเอกอาชีวอนามันและสิ่งแวดลอม
รวม
4. คณะศิลปศาสตร
4.1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4.2 ภาษาไทยและการสื่อสาร
4.3 การทองเที่ยว
4.4 พัฒนาสังคม
4.5 นิเทศศาสตร (เอกประชาสัมพันธ)
4.6 ประวัติศาสตร
4.7 ภาษาจีน
4.8 ภาษาญี่ปุน
4.9 ศิลปะการแสดง
รวม

แผนรับ

จํานวนรับ
ไดจริง

รอยละรับ
ไดจริง (1)

จํานวน
ลงทะเบียน
เรียน (คน)

270
65
65
400

203
38
55
296

75.19
58.46
84.62
74.00

158
30
48
236

58.52
46.15
73.85
59.00

680

715

105.15

613

90.15

680

715

105.15

613

90.15

100
100
30
80
50
80
50

105
88
31
71
55
76
54

105.00
88.00
103.33
88.75
110.00
95.00
108.00

84
71
27
60
44
69
43

84.00
71.00
90.00
75.00
88.00
86.25
86.00

50

44

88.00

34

68.00

540

524

97.04

432

80.00

70
60
65
60
65
20
55
65
20
350

67
57
65
86
40
29
31
38
13
302

95.71
95.00
100.00
143.33
61.54
145.00
56.36
58.46
65.00
86.29

57
50
56
77
33
23
27
34
11
261

81.43
83.33
86.15
128.33
50.77
115.00
49.09
52.31
55.00
74.57

รอยละนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
เทียบแผนรับ (2)
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5. คณะเภสัชศาสตร
5.1 เภสัชศาสตร
รวม
6. คณะบริหารศาสตร
6.1 การจัดการทั่วไป
6.2 การจัดการการตลาด
6.3 การจัดการธุรกิจบริการ
6.4 การเงินการธนาคาร
6.5 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)
6.6 การบัญชี
6.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6.8 เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
7. คณะนิติศาสตร
7.1 นิติศาสตร
รวม
8. คณะรัฐศาสตร
8.1 การปกครอง
8.2 รัฐประศาสนศาสตรสาขาการบริหารองคการ
8.2 รัฐประศาสนศาสตร
8.3 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
รวม
9. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
9.1 การออกแบบผลิตภัณฑ
รวม
10. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
10.1 แพทยศาสตร
10.2 สาธารณสุขศาสตร
รวม
11. คณะพยาบาลศาสตร
11.1 พยาบาลศาสตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนรับ

จํานวนรับ
ไดจริง

รอยละรับ
ไดจริง (1)

จํานวน
ลงทะเบียน
เรียน (คน)

รอยละนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
เทียบแผนรับ (2)

90
90

110
110

122.22
122.22

93
93

103.3
103.3

160
160
160
160
50

150
96
64
144
18

93.75
60.00
40.00
90.00
36.00

132
85
58
127
15

82.50
53.13
36.25
79.38
30

240
160
50
1140

164
82
13
731

68.33
51.25
26.00
64.12

135
69
10
631

56.25
43.13
20.00
55.35

400
400

489
489

122.25
122.25

392
392

98.00
98.00

80
80
80

92
190

98.75
95.63

79
153

95.75
95.63

240
70

282
94

96.67
134.29

232
85

96.67
121.43

70

94

134.29

85

121.43

36
100
136

36
166
202

100.00
166.00
148.53

36
121
157

100.00
121.00
115.44

66
66
4112

69
69
3814

104.55
104.55
92.75

64
64
3196

96.97
96.97
77.72

- 22 ** หมายเหตุ (1) ขอ มูลรายงานจํานวนรับสรุป จากประกาศผลการคัดเลือ กบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 ประเภทรับตางๆ จากงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา
(2) ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 รายงานผล ณ 30 มิถุนายน 2553 อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดตามสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.1 ความรวมมือทางวิชาการไทย –ลาว (โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัย
จํ าปาสั ก ระหว าง สํานั ก งานความรว มมื อ เพื่อ การพัฒนาระหว างประเทศ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี )
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความรวมมือทางวิชาการ
ไทย –ลาว (โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก ระหวาง สํานักงานความรวมมือ
เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ) จากข อ เสนอแนะของศาสตราจารย ก นก
วงศตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประสานงานกับ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) เพื่อรวมกันพัฒนาวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย
จําปาสัก สปป.ลาว (มจ.) โดยมีงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี และคณะเกษตรศาสตร เปนผูดําเนิน
โครงการ และไดนําเสนอความกาวหนาของโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นั้น
ปจจุบัน สํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กําหนดใหมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือและบันทึกความเขาใจการบริหารจัดการทุนภายใตแผนงานความ
รวมมือดานการศึกษา ไทย-ลาว ระยะเวลา 3 ป (2553-2555) ระหวาง ผูอํานวยการ สพร. และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ กระทรวงการตางประเทศ โดยมีรัฐมนตรี
กระทรวงตางประเทศมาเปนสักขีพยาน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก (2553-2555) มีกิจกรรม
ประกอบดังนี้
ลําดับ
รายการ
1
แผนงานการพัฒนาบุคลากร
1.1 การจัดหลักสูตรดูงาน 2 หลักสูตร
1.2 การจัดอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร
1.3 ทุนศึกษา 9 ทุน (ป.โท 6 ทุน และ ป.เอก 3 ทุน)

เสนอขอ
9,402,992.00
1,226,184.00
2,969,808.00
5,207,000.00

อนุมัติ
9,446,490.00
1,186,944.00
2,753,148.00
5,506,398.00
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ลําดับ
รายการ
2
แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร
3
แผนงานการพัฒนาสถานีฝกปฏิบัติงานบานบาเจียง
คาใชจายโครงการ ทั้งหมด

เสนอขอ
295,600.00
10,119,900.00
19,818,492.00

อนุมัติ
281,800.00
10,143,900.00
19,872,190.00

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
1. คณะเกษตรศาสตรสนับสนุนเงินวิจัยแกนักศึกษาทุนเปนเงิน 996,000 บาท (เกาแสนเกา
หมื่นหกพันบาทถวน)
2. ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มโดยยกเว น การเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค า
หนวยกิตจาก สพร. ในสวนที่คณะเกษตรศาสตรจะไดรับ ซึ่งคิดเปนเงินที่จะไมไดเรียกเก็บเทากับ 399,000 บาท
(สามแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
ทั้งนี้ในขอ 1 คณะเกษตรศาสตรยินดีสนับสนุนเชิงวิจัยโดยไดบรรจุรายละเอียดไวในโครงการ
แลว
สํ า หรั บ ข อ 2 เนื่ อ งจากอํ า นาจในการยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป น อํ า นาจของสภา
มหาวิทยาลัยตลอดจนการทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกตองมีการรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
6.2 การจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและ
การสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีดําริให สํานักวิทยบริการ
จัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อใหการดําเนินการของ
กองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุตามวัตถุประสงค คือ
1. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ศู น ย ห นั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานสากล โดยได รั บ
ประโยชนจากสวนลดและไดนําผลกําไรบางสวนมาใชในการบริหารจัดการรานหนังสือ
2. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ ประชาชน มีแหลงใหความรูในพื้นที่ใกลเคียง
ซึ่งจะพัฒนาความรูทางวิชาการจากการอานหนังสือไดเปนอยางดี
3. มีกลไกการสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยผลิตตํารา เพื่อเผยแพรผลงานอยางมี
คุณภาพ และนับเปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอีกทางหนึ่งดวย
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การของสวั ส ดิ ก ารกองทุ น ศู น ย ห นั ง สื อ และการส ง เสริ ม การผลิ ต ตํ า รา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยางมีระบบและประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
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ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. การพิจารณาปรับขอความในระเบียบฯ ใหมีความกระชับ และสอดคลองกับการบริหาร
จัดการภายใตกํากับของมหาวิทยาลัย
2. การพิจารณา แยกระเบียบการบริหารจัดการศูนยหนังสือฯ ออกจากระเบียบการบริหาร
เงินกองทุนสวัสดิการกองทุนหนังสือฯ ทั้งนี้เพื่อความเขาใจชัดเจนและเพื่อความคลองตัวตอการบริหารจัดการ
ของหนวยงาน
3. การระบุรายละเอียดตอไปนี้ ในระเบียบการบริหารศูนยหนังสือฯ
หมวดที่ 2 อํานาจหนาที่
(ขอ 5 - ขอ 9)
หมวดที่ 3 การเงินและการบัญชี (ควรแยกออกมาเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
ศูนยหนังสือฯ )
หมวดที่ 5 การรับเงิน (ขอ 17-18)
หมวดที่ 6 การจายเงิน (ขอ 19 -24 )
4. ในระเบี ย บการบริ ห ารเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารฯ สํ า หรั บ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ฯ ควรระบุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน ระบุรายรับ-รายจาย หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติในเรื่องการใชจายตางๆ
ผูออกระเบียบ และมีคณะกรรมการพิจารณา โดยวางหลักเกณฑในการดําเนินการที่ชัดเจน
5. หมวดที่ 3 การเงินการบัญชี ขอ 11 (2) ตัดขอความ “ สาขาที่สะดวกที่สุด ”

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและขอใหพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

6.3 (ราง) ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ผลการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง สําหรับปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาในเดือนมิถุนายน 2553 และกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย และผูประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองศาสตราจารยนันทนา ศิริทรัพย

ประธาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารยเพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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3. นางวรรทณา สินศิริ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. ผูชวยศาสตราจารยประพันธ โอสถาพันธุ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยแมโจ

5. ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต

กรรมการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค

กรรมการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

กรรมการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8. นางพนมศรี เลิศศุภวิทยนภา

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ดําเนินการภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย จํานวน 44 ตัวบงชี้ และมหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานประกันคุณภาพ
ไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. จํานวน 19 ตัวบงชี้
รวมตัวบงชี้ทั้งสิ้น 63 ตัวบงชี้
ผลการประเมินในภาพรวม กําหนดชวงคาคะแนนและความหมาย ดังนี้
≤ 1.50 คะแนน
การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 คะแนน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และคณะทํางานรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร
จากทุกคณะ/หนวยงาน โดยคณะกรรมการไดรวมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ/หนวยงาน
และผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดประเมินตนเองและจัดทํารายงาน ตามองคประกอบ และ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา
ผลการประเมินตนเอง ภาพรวม ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 แยกเปน
 ตัวบงชี้ของสกอ.
ระดับดีมาก (2.56 คะแนน)
 ตัวบงชี้ของสกอ. และตัวบงชี้เพิ่มเติม
ระดับดี
(2.48 คะแนน)
(ตัวบงชี้เพิ่มที่เปนตัวบงชี้อัตลักษณ 1.3.1 อยูระหวางรวบรวมผลการดําเนินงาน)
ผลการประเมินแยกตามองคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ของสกอ.) ดังนี้
 ระดับดีมาก (
2.51 คะแนน) ไดแกองคประกอบ 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย 5) การบริการวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8)
การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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 ระดับดี (2.01-2.50 คะแนน) ไดแกองคประกอบ 2) การเรียนการสอน
 ยังไมไดคุณภาพ (≤ 1.50 คะแนน) ไดแกองคประกอบ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
ผลการประเมิ น ตนเองเมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา ถื อ ได ว า ผลการดํ า เนิ น งานมี พั ฒ นาการในทุ ก
องคประกอบ ยกเวน องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนา คณะกรรมการประกันคุณภาพ (สภามหาวิทยาลัย) โดยมีรองศาสตราจารย
ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข กรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
รวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไดประชุมพิจารณาพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ เมื่อวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2553 โดยขอเสนอแนะ คือ ปรับปรุงองคประกอบของคณะทํางานประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากเดิมที่มีผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน
ใหเพิ่มผูประเมินคุณภาพที่มีประสบการณและใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่องรวมเปน
คณะทํางาน เพื่อทําหนาที่ คือ 1) พัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งจัดทํารายละเอียดการดําเนินงานตาม ตัวบงชี้
ของ สกอ. ป ก ารศึ ก ษา 2553 และสร า งความเข า ใจให แ ก ห น ว ยงานเพื่ อ ดํ า เนิ น การในรู ป แบบเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย 2) วิเคราะหขอมูลและนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการเลือกกลุมสถาบัน เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2552 กับผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549-2551 แยกตามองคประกอบและประเภทของตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.

ตัวบงชี้ สกอ.+ตัวบงชี้เพิ่ม

2550

2551

1. ปรัชญาฯ วัตถุประสงคและ แผนการดําเนินงาน

1.50

1.50

ประเมิน
ตนเอง
2552
1.50

2550

2551

1.20

2.40

ประเมิน
ตนเอง
2552
1.20

2. การเรียนการสอน

1.77

2.00

2.08

2.05

2.11

2.21

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

2.00

3.00

3.00

2.33

3.00

3.00

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

2.71

2.57

2.57

5. การบริการวิชาการแกสังคม

2.50

2.50

2.75

2.67

2.67

2.83

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.00

3.00

3.00

2.33

2.67

2.67

7. การบริหารและการจัดการ

1.44

2.56

2.78

1.83

2.67

2.83

8. การเงินและงบประมาณ

1.00

2.50

3.00

1.60

2.20

2.60

องคประกอบ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

- 27 ตัวบงชี้ สกอ.
องคประกอบ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภาพรวม

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้ สกอ.+ตัวบงชี้เพิ่ม

2550

2551

2.33

3.00

ประเมิน
ตนเอง
2552
3.00

1.95

2.44

2.56

ผลการประเมิน
2550

2551

2.33

3.00

ประเมิน
ตนเอง
2552
3.00

2.08

2.46

2.48

ประเด็ น เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ผลการประเมิ น ตนเอง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ป ก ารศึ ก ษา 2552
และจุดแข็ง - จุดที่ควรพัฒนาตามองคประกอบ 9 องคประกอบ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
6.4 โครงการงานวันเกษตรอีสานใต ป พ.ศ. 2553
ผศ.วสุ อมฤตสุทธิ์ รองคณบดีฝายบริหาร คณะเกษตรศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
โครงการงานวันเกษตรอีสานใต ป พ.ศ. 2553 ตามที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดงาน
วันเกษตรอีสานใต ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 - 1 มีนาคม 2552 ที่ผานมานั้นไดรับผล
ตอบรับผูเขาชมงานจํานวนมากเปนอยางดี มีความตองการใหมหาวิทยาลัยมีการจัดงานตอเนื่องทุกป ดังนั้นเพื่อ
เผยแพรผลงานของมหาวิ ทยาลัย ในดานการเรี ยนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูทางการเกษตร ตลอดจนสรางความรวมมือในระหวางหนวยงาน
ราชการตางๆ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพรความรูใหแกประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรจัดงานเกษตรอีสานใต ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม - 7
พฤศจิก ายน 2553 ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการออกรานของหน วยงานราชการและ
ภาคเอกชน นิทรรศการของภาควิชาตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย กิจกรรมแปลงสาธิต กิจกรรมการประกวด/
การแขงขัน และหนวยงานที่รวมงานดังนี้
1. หน ว ยงานภาครั ฐ ได แ ก ห น ว ยงานภายใต สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐอื่นๆ
2. หนวยงานเอกชน ไดแก บริษัท/หนวยงาน ผูประกอบการดานเทคโนโลยีการเกสร
3. กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน และกลุมสหกรณทางการเกษตร
4. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

