
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  9/2553 

วันอังคารที่   7   กันยายน    2553      เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

……………………… ……… 
 

         ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก     คุณวราดิศยั กรรมการ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงศ กรรมการ 
6. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร อ.นรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 
7. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
8. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 
9. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
10. (แทน)คณบดคีณะศิลปศาสตร อ.ณัฐพัชร เตชะรุงไพศาล กรรมการ 
11. (แทน)คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.อดุลย   จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 
12. (แทน)คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร                   

และการสาธารณสุข 
พญ.ปาริชาติ วงศเสนา กรรมการ 

13. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                      
และการออกแบบ 

อ.เสกสรร ศรีสันต กรรมการ 

14. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
15. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
16. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 
17. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร                  

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน กรรมการ 

18. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
เลขานุการ 

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

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร ติดราชการ 
5. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
 ผูเขารวมประชุม    

1. อ.วันชัย ทิพยชัย (แทน) ประธานสภาอาจารย 
2. อ.จารุวรรณ ชุปวา (แทน) รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
3. อ.ขรรคเพชร ชายทวีป รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ    คณะนิติศาสตร 
4. อ.ศิริสุดา แสนอิว ผูชวยคณบดีคณะรัฐศาสตร 
5. ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส รองผูอํานวยการฝายบริหาร  สํานักวิทยบริการ 
6. นางสาวอารียา ทองชาติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะนิติศาสตร 
7. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

         เริ่มประชุมเวลา 09.30   น. 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

                                    (ไมมี) 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 8/2553  
เมื่อวันอังคารที่  10 สิงหาคม 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  8/2553    เมื่อวันอังคารที่  10  สิงหาคม  2553  โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม      
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.1/ ว 642    ลงวันที่  26   สิงหาคม   2553   

รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  3.4       
 หนาที่   7   
บรรทัดที่  11   

 
 
 
มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตาม
เสนอ 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เสนอ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร  ไมตองเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร   เนื่องจากมิใหเปนการรบกวนเบื้อง
พระยุคลบาทจนเกินไป   ดังนั้นจึงไมตองแกไข
เพิ่มเติมในรางพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่  4    
มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  4.4       
 หนาที่   17   
                 บรรทัดที่  1   

มติที่ประชุม  :  รับทราบขอเสนอแนะและ
เห็นชอบใหจัดสรรทุนแกนักศึกษาทั้งสองราย
ตามคําแนะนําของรองอธิการบดีฝายบริหาร   

มติท่ีประชุม  :  รับทราบขอเสนอแนะ  และ
เห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษา   แกนักศึกษาทั้ง
สองราย 

ระเบียบวาระที่  5.4       
 หนาที่  21   
                 บรรทัดที่  25   
 

รักษาพยาบาล  จากเงินประกันสุขภาพนักศึกษา
ที่คง เหลือจ าย   25  บาท   เปนเงินจํานวน  
27,920  บาท                    

รักษาพยาบาล  จากเงินประกันสุขภาพนักศึกษา  
เปนเงิน จํานวน  27,920  บาท แตไมสามารถ
จัดสรรใหได   เนื่องจากเงินประกันสุขภาพ
คงเหลือจายเพียง  25  บาท  และบัตรประกัน
สุขภาพไมครอบคลุมการรักษาที่โรงพยาบาล
เอกชน   

 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2553   เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
พิจารณาปรับแกไขระเบียบขอบังคับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยขอให
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป  นั้น 

  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการของสวัสดิการกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมการผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักวิทยบริการจึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
รางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยสวัสดิการกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิต
ตํารา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

                            โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับแกไขรางขอบังคบัฯ  ดังนี ้
                              หนา  3   ขอ   8   การเขียนโครงสรางการบริหาร  ควรเขียนบรรยายเปน “ ขอความ ” ไมควร
เขียนเปนแผนภูมิ 

                     หนา  4   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ควรพิจารณาปรับแกไขขอความเพื่อ
ไมใหเปนระบบราชการมากจนเกินไป   
                     หนา   5  ขอ  15  ควรระบุท่ีมาของตําแหนงผูจัดการและพิจารณาปรับแกไขรายละเอียดของ
คุณสมบัติของผู จัดการ   ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง    เพื่อความคลองตัวใน                 
การสรรหาหรือคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว   
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                              หนา  6  ขอ  17 (2) ควรพิจารณาปรับแกไขขอความจากใหเปนปจจุบันและเปนรูปแบบการ
บริหารงานของศูนยหนงัสือ 
                              หนา  7  ขอ  18   การบริหารงานบคุคล  ควรกําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการฯ                             
เปนผูพิจารณาหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลของศูนยหนังสือ และขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  
                                            ขอ  19   การกําหนดเกณฑและวิธีการใชจายเงิน  ควรปรับขอความ  เปน 
คณะกรรมการอํานวยการ เปนผูกําหนดเกณฑและวิธีการใชจาย  โดยขอความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  พิจารณาปรับแกไข  ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารฯ   โดยมอบอาจารยขรรคเพชร  ชายทวีป คณะนิติศาสตร และอาจารยวันชัย  ทิพยชัย 
คณะรัฐศาสตร  เพื่อพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของหนวยงานในกํากับท่ีสามารถ
จัดหารายได  โดยมีระเบียบดานการเงินและการบริหารบุคคลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  และขอใหนําเสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
  

3.2  เสนอแบบอาคาร  “ สยามบรมราชกุมารี  60  พรรษา ” 
  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  สืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2553  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติ
รับทราบการใชพื้นที่สําหรับคณะพยาบาลศาสตร  และการออกแบบพื้นที่ที่ใชรวมกันของคณะที่ไมมีพื้นที่ของ
ตนเอง  คือ คณะนิติศาสตร/รัฐศาสตร/บริหารศาสตร  โดยเห็นควรวาคณะพยาบาลศาสตร  ก็ควรจะสามารถใช
พื้นที่ในการกลุมนี้ได  โดยรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  จักไดนําเสนอแบบในเดือนกันยายน  
2553  ในชื่อ อาคาร “ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ” โดยประสานกับคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ นั้น   
  ในการนี้การออกแบบอาคาร  “ สยามบรมราชกุมารี  60  พรรษา ” ไดเสร็จสิ้นแลว  จึงขอ
นําเสนอกรอบแนวคิดและภาพโครงสรางจําลอง  ดังนี้ 

การออกแบบอาคาร  “ สยามบรมราชกุมารี  60  พรรษา ” เปนอาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชงาน
รวมกันของคณะทั้ง  4  คณะ  ไดแก  คณะนิติศาสตร/รัฐศาสตร/บริหารศาสตร และหนวยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการขยายตัวของนักศึกษาในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีใหกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตลอดมาและ 
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี  จะทรงเจริญพระชนมายุ   ครบ  60  พรรษา  
ในป  พ.ศ.  2558  โดยในปดังกลาว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะครบรอบ   25  ป  แหงการสถาปานา  
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                        แนวคิดในการออกแบบอาคาร 

                                 -   ธรรมชาติ  ใหความหมายถึงจังหวัดอุบลราชธานี  เปนจังหวัดที่ดวงอาทิตยขึ้นกอนใคร
ในสยาม  ดังนั้นแบบของอาคารที่จะสรางขึ้นจึงมีลักษณะคลายดวงอาทิตย    
                                  -   ธรรมะ   หมายถึง  จังหวัดอุบลราชธานีที่เปนเมืองนักปราชญ  มีศาสนาพุทธเปน
แนวทางนอมนําการดําเนินชีวิต  ดังนั้นแนวคิดของอาคารนี้ จึงเปน  “ รุงอรุณแหงความคิดและปญญา  ”   

                 แนวคิดของลักษณะทางกายภาพของอาคาร  ใชตรามหาวิทยาลัยของรูปดอกบัว  สีของอาคาร
เปนสีประจํามหาวิทยาลัย    ใชกรอบแนวคิด  เร่ืองพระชนมายุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  ทรงมีพระชนมายุ  60  พรรษา  มาเปนความสูง ของอาคาร   และ มีสระบัวลอมรอบเปนลักษณะโคง    
  เปนอาคารสูง 3   ช้ัน  โดยจัดสรรพื้นสําหรับการใชสอย ประกอบดวย  ช้ัน  1  สําหรับหองเรยีน
รวมของนักศึกษาคณะตางๆ     ช้ัน  2  หองสํานักงานสําหรับสวนงานสนับสนุนสวนกลางของมหาวิทยาลัย             
ช้ัน  3  สํานักงานคณบดี , หองประชุม ,หองนิทรรศการ , หองประวัติศาสตร สําหรับการจัดแสดงประวัติบุคคล
สําคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/จังหวัดอุบลราชธานี   และหองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เปนตน   

สําหรับการดําเนินการออกแบบการออกแบบอาคาร  “ สยามบรมราชกุมารี  60  พรรษา ”                 
ไดจัดทําขึ้นสําหรับใชเปนแนวนโยบายให คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม  ไดนําไปพิจารณาและ
ดําเนินการตอไป    

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
  

 
 

3.3   การพิจารณาทบทวนการเปดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ  คร้ังที่  8/2553  ในวันอังคารที่  10  สิงหาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการ  โดยมอบรองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค   พิจารณาดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ  และนําเสนอ
ขอสรุปตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  นั้น 

  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยไดเดินทางมาราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร
ที่  23  สิงหาคม  2553  และไดรับทราบการเปดประตูมหาวิทยาลัย  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  8/2553  จึงแจงใหผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
สารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ประสานผูเกี่ยวของใหชะลอเร่ืองดังกลาวและ
ดําเนินการดวยความรอบคอบเนนความปลอดภัยของนักศึกษา/บุคลากร  ดังนั้น ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหเสนอขอคิดเห็นของนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใหที่ประชุมไดรับ
ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา     
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.4 การชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  6/2553  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2553  ที่ประชุมไดมี
มติใหชําระหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระใชงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดตั้งประมาณการรายจายงบประมาณเงิน
รายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  และหากยังคงมีหนี้คางชําระใหคํานวณเงินในสวนของคณะ/สํานัก             
ที่จะตองรวมชําระหนี้คากระแสไฟฟาตามอัตราสวนการใชกระแสไฟฟาของคณะ/สํานัก ตางๆ  นั้น 

   กองแผนงาน   ไดประสานขอขอมูลหนี้กระแสไฟฟาคางชําระ   ประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ.  2553  จากโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  มียอดคากระแสไฟฟาคางชําระเปนเงิน  
23,767,307.74  บาท  โดยเปนยอดหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระของเดือนกุมภาพันธ  -  กรกฎาคม  2553  ดังนั้น  
เพื่อใหการชําระหนี้คากระแสไฟฟาของปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  แกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนไปดวยความ
เรียบรอย    จึงนําเสนอขอมูลหนี้คากระแสไฟฟาคางชําระ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ของคณะ/สํานัก   
 ตามอัตราสวนการใชกระแสไฟฟาของคณะ/สํานักตางๆ  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแนวทางการรวมรับภาระหนี้คากระแสไฟฟาดังกลาว (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหใชงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยชําระหนี้กระแสไฟฟาคาง
ท่ีชําระ   เนื่องจากหนวยงานตางๆ  ยังมิไดเตรียมการจัดสรรงบประมาณสําหรับการชําระคาสาธารณูปโภคและ
เปนเรื่องท่ีเรงดวน   สําหรับการพิจารณามาตรการหรือขอตกลงในการชําระคากระแสไฟฟาของคณะ/สํานักและ
หนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัยนั้น    เห็นควรนําประเด็นดังกลาวนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อพิจารณาในคราวตอไป 
 
    

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
 4.1   เสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  ประเภทผูทรงคุณวุฒิ    

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่  8/2550  เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภทผูทรงคุณวุฒิ  นั้น  ในการนี้
กรรมการชุดดังกลาวไดหมดวาระ  ในวันที่  4  สิงหาคม  2552  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามความขอ  6 (6) แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการจัดระเบียบการบริหารงานในสถาบัน  สํานัก ศูนย พ.ศ.2540  
สํานักวิทยบริการ  จึงขอเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  
ดังนี้ 

1. ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
2. ผูชวยศาสตราจารยนิรมล  อัจฉริยะเสถียร 

3. ผูอํานวยการสํานักประชาสมัพันธ  เขต  2   
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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มติท่ีประชุม  :    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
 

4.2  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา  2553  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กําหนดตั้งแตปการศึกษา 2550 -
2552  โดยไดดําเนินการดังตอไปนี้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ยึดองคประกอบและตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จํานวน 41 ตัวบงชี้  และพัฒนาตัวบงชี้เพิ่ม 22 ตัวบงชี้ โดยเปนตัว
บงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รวมจํานวนตัวบงชี้ทั้งสิ้น 63 ตัวบงชี้    
การติดตามประเมินผล   ดําเนินการรอบ  4 เดือน 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน พรอมทั้งการจัดประชุมชี้แจงและ
สรางความเขาใจการดําเนินงาน  การประเมินคุณภาพ  กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
ภาค คณะ และมหาวิทยาลัย ในระหวางเดือนพฤษภาคม  – สิงหาคม พ.ศ.2552   การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา   กําหนดใหคณะ/สํานักและมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนา ในเดือนกันยายน 2552 
    สําหรับปการศึกษา 2553  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดมีการทบทวน
องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมทั้งพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงประกอบดวย  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา พ.ศ.2553  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2545 รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีประเด็นที่ปรับเปลี่ยนดังตอไปนี้ 
 

ประเด็น ปการศึกษา  2550-2552 ปการศึกษา  2553 

1.จํานวนตัวบงชี้ (เนนกระบวนการที่
กอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ) 

44 ตัว 
I = 7 

P = 21 
O = 16 

23 ตัว 
I = 4 

P = 18 
O = 1+ สมศ 

2.เกณฑมาตรฐาน (เกณฑทีใ่ชประเมิน
กระบวนการดาํเนินงานในแตละตัวบงชี้) 

ขอ และ ระดับ ขอ 

3.เกณฑการประเมิน (คะแนน) คาคะแนน  1-3  คะแนน คาคะแนน  1-5 ระดับ 
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                        คณะทํางานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได
เห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน  ปการศึกษา 2553 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามสกอ.กําหนดไววา 
“ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ใชดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดย
จัดทําเปนคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน พรอมท้ังมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ  “   ดังนั้นคณะทํางานฯกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ  ดังตอไปนี้ 

1.1 แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
 ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการตาม  9 องคประกอบ และ 23 ตัวบงชี้  จากคูมือการประกัน

คุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา+ องคประกอบท่ี 10 นโยบาย 3 ดี+ ตัวบงชี้ของ สมศ. 
รอบสาม(เพื่อใหมีความชัดเจนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก+ตัวบงชี้ท่ี
สะทอนอัตลักษณอยางนอย  3 ตัวท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน 

 ระดับคณะ ดําเนินการตาม  9 องคประกอบ และ 23 ตัวบงชี้  จากคูมือการประกันคุณภาพ
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา+  ตัวบงชี้ของ สมศ. รอบสาม(เพื่อใหมีความชัดเจนและมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก+ตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณอยางนอย  3 ตัวท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศน 

 ระดับสํานัก ดําเนินการตามองคประกอบที่ 1  (แผน)  องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการ
จัดการ) องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) และองคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ) 
+ตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณอยางนอย  3 ตัวท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน + ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตาม
ภารกิจหลักของหนวยงาน  

 ระดับภาควิชา /หนวยงานเทียบเทา กําหนดใหมีองคประกอบหลักที่ประกอบดวย 
องคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) องคประกอบที่ 4 (การวิจัย ) องคประกอบที่ 5  (การบริการวิชาการ) และ
องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เปนขั้นต่ํา คณะสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม (การ
ดําเนินงานปที่ผานมาไมมีการกําหนดองคประกอบขั้นต่ํา) 

 สํานักงานเลขานุการ / กอง/หนวยงานเทียบเทา   ดําเนินการตามองคประกอบที่ 1  (แผน)  
องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) และองคประกอบที่ 9 
(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ) +ตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณ  + ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  (การดําเนินงานปที่ผานมาไมมีการดําเนินการ) 

1.2 การกําหนดคาเปาหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด และ
เปนไปเพื่อการยกระดับคุณภาพ   หลักการกําหนดคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานเทียบเทา   
สามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

 ตัวบงชี้เพื่อใชวัดกระบวนการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ ) ดําเนินการวงจร PDCA    คาเปาหมาย
ไมควรต่ํากวาคาคะแนน ระดับที่ 4  
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 ตัวบงชี้เพื่อใชวัดผลผลิต(เชิงปริมาณ ) การตั้งคาเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาปที่ผานมา  

1.3 การประเมินคุณภาพภายใน   กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังตอไปนี้ 
 ระดับภาควิชา ภายในเดือนพฤษภาคม  2554 
 ระดับคณะ/สํานัก ภายในเดือนมิถุนายน   2554 
 ระดับมหาวิทยาลัย       ภายในเดือนสิงหาคม   2554 
 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา   ภายในเดือนกันยายน 2554 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553  
2. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.3   แผนการพัฒนาคุณภาพคณะ/สํานัก/หนวยงานเทียบเทา  ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพต่ํากวา  2   
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่  29 พฤษภาคม 2553 กําหนดใหหนวยงานระดับคณะที่ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2552 ต่ํากวา 2 คะแนน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

คณะทํางานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2553  มอบหมายใหคณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลหารือและรวมกันพิจารณาแนวทางการจัดทําแผนรวมกับหนวยงานที่มีผลการประเมิน
คุณภาพต่ํากวา 2  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  ซ่ึงประกอบดวย คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร  วิทยาเขต
มุกดาหาร และสํานักงานอธิการบดี  ทั้งนี้มีประเด็นปญหารวมของ  4  หนวยงานดังกลาว   คือ 

1. การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปไมไดกําหนดกิจกรรมโครงการที่จะทําใหผลการ
ดําเนินงานไดคุณภาพ ตามเกณฑการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สกอ.และสมศ.)    

2. การสรางความรูความเขาใจในการถายทอดตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการ
ดําเนินงานไปสูการปฏิบัติของบุคลากร    รวมทั้งไมมีความเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
บัติงานกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร 

3. การวิเคราะหแผนกลยุทธทางการเงินที่เหมาะสมตอการพฒันาคณะ 
4. การบริหารงานของหนวยงานในกํากับไมเปนไปตามขอบังคับของหนวยงานในกํากบั  

เชน  บางคณะยังไมมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน หรือมีคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการบริหารแตไมมีการประชุมคณะกรรมการดงักลาว 

5. แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวยังไมมีการกําหนดอยาง
ชัดเจน เพื่อสงเสริมคุณภาพของบุคลากร ในเรื่องตางๆ  เชน  คุณวฒุิอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ   อัตราสวน
ของอาจารยตอนักศึกษา   การดําเนินงานดานการวิจัย   
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6. การวิเคราะหการใชทรัพยากร   ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ  ระหวางมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อใช
รวมกันและสามารถประหยัดทรัพยากรได   เชน  อาคารสถานที่  คอมพิวเตอรและสื่อประกอบการเรียนการสอน  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1) พิจารณาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร  วิทยาเขต

มุกดาหาร และสํานักงานอธิการบดี  (คณะ/สํานัก นําเสนอในวันประชุม) 
2) พิจารณากําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินงานตามพัฒนาคุณภาพและ

รายงานผลการดําเนินงานทุกรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือนตอสภามหาวิทยาลัย 
3) พิจารณาใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 

                          โดยมีคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ํากวา   2  นําเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ  ดังนี้   
1. คณะนิติศาสตร 
2. คณะรัฐศาสตร 
3. สํานักงานอธิการบดี 
4. วิทยาเขตมุกดาหาร 

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานประกันคุณภาพฯ  พิจารณาจัดทํารูปแบบการนําเสนอแผนพัฒนา

คุณภาพของคณะที่ มีผลประเมินคุณภาพต่ํากวา   2  โดยขอใหใช รูปแบบแผนการพัฒนาคุณภาพของ                   
คณะนิติศาสตร  เปนรูปแบบนําเสนอที่ เปนแนวเดียวกันท้ังหมด  และขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
 
 
 

 4.4   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น  สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดมอบหมายให สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.นาํทมี
โดย ดร.อรพินท สพโชคชัย เขาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เมื่อวันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา บัดนี้ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น 
ขอเรียนเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาดังตอไปนี้ 
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน มีคา
คะแนน 2.87 คะแนน เมื่อวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดคาคะแนน 3.09 
คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงยังมีตัวช้ีวัดที่เปน N/A จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 รอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวน
ผูเขาสอบทั้งหมด   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รายมิติมีดังนี้ 

 

จํานวนตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงานเทียบกับป 51 
มิต ิ ตัวชี้วัด 

ท้ังหมด 
บรรลุ 

เปาหมาย 
ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ไมมี 
พัฒนาการ 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 13 4 9 8 5 
มิติที่ 2 ดานคุณภาพ 4 1 3 3 1 
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพฯ 4 1 3 3 1 
มิติที่ 4 ดานพัฒนาสถาบัน 8 0 8 5 3 

รวม 29 6 23 19 
 

10 
 

   

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1. ตัวช้ีวัดที่มีพัฒนาการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 19 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 1) 
2. ตัวช้ีวัดที่ไมมีพัฒนาการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 10 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 2) 
3. ตัวช้ีวัดที่มีคาคะแนน 3 คะแนนขึ้นไป จํานวน 16 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 3) 
4. ตัวช้ีวัดที่มีคาคะแนนต่ํากวา 3 คะแนน จํานวน 13 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 4) 
 

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ และกรุณาใหขอเสนอแนะ 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  ในตัวช้ีวัดที่ไมมีพัฒนาการ และตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวา 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 
มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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4.5   การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2552  (ครั้งที่ 2) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2552     
มีผูผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  1,654  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  230  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 

-   สาขาวิชา   เคมี จํานวน  37  คน 

-   สาขาวิชา จุลชีววิทยา จํานวน  41  คน 

-   สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  46  คน 
-   สาขาวิชา   ฟสิกส  จํานวน  11  คน 
-   สาขาวิชา   วิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน  39  คน 
-   สาขาวิชา   วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
 • วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน  26  คน 

 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน  30  คน 
      

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  130  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน   53   คน 

-   สาขาวิชา ประมง จํานวน   12   คน 

-   สาขาวิชา   พืชไร   จํานวน   24   คน 
-   สาขาวิชา   พืชสวน จํานวน   14   คน 
-   สาขาวิชา   สัตวศาสตร จํานวน   27    คน 

 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  228  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน  39  คน 

-   สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 56   คน 

-   สาขาวิชา   วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน  36  คน 
-   สาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟา จํานวน  25  คน 
-   สาขาวิชา   วิศวกรรมอุตสาหกรรม จํานวน  72  คน 

 

4. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  213  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การทองเที่ยว   จํานวน  46  คน 

-   สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จํานวน  50  คน 

-   สาขาวิชา   ประวัติศาสตร จํานวน  10  คน 
-   สาขาวิชา   ภาษาจีน จํานวน  15  คน 
-   สาขาวิชา   ภาษาญี่ปุน จํานวน  29  คน 
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-   สาขาวิชา   ภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน   22 คน 

-   สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม จํานวน    8  คน 

-   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  32  คน 
-   สาขาวิชา   ศิลปะการแสดง จํานวน   1   คน 

        

5. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  62  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    เภสัชศาสตร  จํานวน  62  คน 

       

6. คณะบริหารศาสตร  จํานวน  401  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การเงินและการธนาคาร  จํานวน  80    คน 

-   สาขาวิชา การจัดการการตลาด จํานวน  65    คน 

-   สาขาวิชา   การจัดการทั่วไป จํานวน   87   คน 
-   สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจบริการ จํานวน   37    คน 
-   สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน     5    คน 
-   สาขาวิชา   การบัญชี จํานวน    85   คน 
-   สาขาวิชา   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน    42   คน 

             

7. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  49  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 

-   สาขาวิชา   สาธารณสุขศาสตร  

 • วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม จํานวน  11 คน 

 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จํานวน  12  คน 

 • วิชาเอกวิทยาศาสตรอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 26   คน 
 

8. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  14  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 

-   สาขาวิชา   การออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 14    คน 
      

9. คณะนิติศาสตร  จํานวน  118  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   นิติศาสตร จํานวน   118  คน 

 

10. คณะรัฐศาสตร  จํานวน  209  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    การปกครอง                     จํานวน 100    คน 

-   สาขาวิชา    รัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการบริหารองคกร จํานวน   49    คน 
-   สาขาวิชา    รัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน จํานวน    60   คน 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2552   

จํานวน  1,654   คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553     
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4.6   การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําป  2552   (ครั้งที่  1) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปการศึกษา  2552    
มีผูที่ผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา   จํานวน  3  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1.  คณะเกษตรศาสตร จํานวน  1   คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 

-   สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน     1   คน 
 

2.  คณะบริหารศาสตร จํานวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
 

-   สาขาวิชา   การจัดการการตลาด จํานวน     2   คน 
       

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปการศึกษา  

2552   จํานวน  3  คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553     
 
 
 

4.7 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2552      
       (ครั้งที่  1) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ
การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  
2550  มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  136  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1.  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน   24  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรตอเนื่อง) จํานวน 24  คน 

 

2.  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  76  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง)  จํานวน  76  คน 

  

3.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขจํานวน  28  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    สาธารณสุขศาสตร  (หลักสูตรตอเนื่อง) จํานวน  28  คน 

      

4.  วิทยาเขตมุกดหาร    จํานวน  8  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง) จํานวน  7  คน 

-  สาขาวิชา   การบัญชี  (หลักสูตรตอเนื่อง)  จํานวน  1  คน   
     
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ( ตอเนื่อง)  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  136  คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553     
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4.8 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  ประจําปการศึกษา  2552  (ครั้งที่  1) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําป
การศึกษา  2552  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน    1  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน     1   คน 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  1  คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553     
 

 

4.9 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2552    (ครั้งที่  1) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท  ประจําปการศึกษา  2552  มีผูที่
ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  86  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1.  คณะวิทยาศาสตร   จํานวน  30  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   เคมี  จํานวน     1  คน 

-  สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   10  คน 

-  สาขาวิชา   เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม จํานวน     1  คน 
-  สาขาวิชา   ฟสิกส  จํานวน     5  คน 
-  สาขาวิชา   วิทยาศาสตรศึกษา จํานวน    13 คน 

             

2.  คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  13  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   เกษตรศาสตร จํานวน      3  คน 

-   สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท 

 จํานวน  10  คน 

                                                                                        

3.  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  9  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา    วิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน    3  คน 

- สาขาวิชา    วิศวกรรมโยธา จํานวน    1  คน 

- สาขาวิชา    วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน    3  คน 

- สาขาวิชา    วิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวน    2   คน 
 

4.  คณะศิลปศาสตร   จํานวน  16  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน   7  คน 
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-   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน   3  คน 

-   สาขาวิชา   สังคมศาสตรและการพัฒนา จํานวน   6  คน 
    

5.  คณะเภสัชศาสตร   จํานวน   1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  จํานวน  1  คน 

  

6.  คณะบริหารศาสตร  จํานวน   2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวน  1  คน 

-  สาขาวิชา   พัฒนาบูรณาการศาสตร จํานวน  1  คน 
   

7.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน  1  คน 

      

8.  คณะรัฐศาสตร   จํานวน  14  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   การปกครอง  จํานวน  3  คน 

-  สาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  11  คน 
  
 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท   ประจําป

การศึกษา  2552   จํานวน  86  คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553     
 

4.10  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปการศึกษา  2552    (ครั้งที่  1) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ดวยงานทะเบียนฯ  กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปการศึกษา  2552   
มีผูผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  5  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1.  คณะวิทยาศาสตร จํานวน   1  คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา   ฟสิกส จํานวน   1  คน 

      

2.  คณะบริหารศาสตร จํานวน  1  คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    พัฒนาบูรณาการศาสตร จํานวน   1  คน 

 

3.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน   2  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    การออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน  2   คน 

4.  คณะรัฐศาสตร  จํานวน  1   คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-   สาขาวิชา    รัฐประศาสนศาสตร จํานวน  1  คน 

 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ประจําปการศึกษา  

2552   จํานวน  5  คน   ในวันอังคารที่  7  กันยายน   2553   
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4.11 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุมครั้งที่  9/2551  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2551  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานโครงการศูนย
พัฒนาการเรียนรู  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนการวิจัยการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีการ
ดําเนินงาน  3  ปที่ผานมา  โดยใชโปรแกรม  Design  for  learning  plus  Portfolio  หรือ D4L+P  นับไดวาเปน  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  ที่สอดคลองกับลักษณะผูเรียนในปจจุบันเพราะนักศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการเรียนรู  เนนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําความเขาใจกับความรู
จากความคิด  การลงมือปฏิบัติจริง  ไมใชจากการรับรูและการจดจํา อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการสงเสริมให
เกิดการปฏิสัมพันธระหวาง ผูเรียนกับผูสอน  รวมทั้งใหความสําคัญกับการใหคําแนะนํา หรือผลตอบรับตอ
ผลงาน 

จากแนวคิด  หลักการ และกฎหมายที่สําคัญของประเทศ  ไดแก  พรบ. การศึกษาแหงชาติ             
การปฏิรูปการศึกษามาตรฐานอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  และ
สภาพการณของโลกปจจุบัน  และการตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาสงผลตอหนาที่ของ
มหาวิทยาลยัในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับตอสาธารณะ 

ในปการศึกษา  2553    มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน  จํานวน  147  สถาบัน  กระจายอยูตามภาคตางๆ ทั่วประเทศ  มีจํานวนสาขาวิชาที่สามารถเลือกเรียน
ประมาณ  2,300 สาขา  มีประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษา (อายุ  18-24  ป) ประมาณสองลานหนึ่งแสนคน            
ในปหนึ่งๆ  มีคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปละ  7  แสนคน  และมีคนวางงานปละ 3 แสนคน  สาขาวิชา
ตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยเปดสอน  มีหลายกลุม  ไดแกดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   ปหนึ่งๆ  มีคนจบประมาณสาม
หมื่นคน  คิดเปนรอยละ  3  ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ปหนึ่งจบประมาณสองแสน  คิดเปนรอยละ 26  และ
ดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  บริหาร  นิติศาสตร  ภาษา  ปหนึ่งจบประมาณ  5  แสนคน  คิดเปนรอยละ 71  
ของคนจบ 

จากขอมูลดังกลาวขางตนเห็นไดวา  การที่มีมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษารอยกวาแหง  ทํา
ใหแตละมหาวิทยาลัยตองใชกลยุทธตางๆ  เชน  สอบตรง  เรียนฟรี  โครงการสนับสนุนตางๆ  การให
ทุนการศึกษา  หรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา  การสรางอัตลักษณและจุดเดน  เพื่อดึงใหนักศึกษาเขามาเรียน 
และที่สําคัญ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนดวิสัยทัศนที่จะ  “เปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพที่เนนนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปญญาอีสานใต และอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ”  ในการดําเนินงานที่ผานมา  ศูนยออกแบบการเรียนรูไดพัฒนาระบบซึ่งจัดเปนนวัตกรรมการเรียนรู
ที่สําคัญที่สงเสริมการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  และตอบสนองตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพในป
การศึกษา  2551 -2552  ไดแก  ตัวช้ีวัดที่  1.3.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและตัวช้ีวัดที่  2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และในปการศึกษา  2553   ตัวช้ีวัดที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  และ 2.7  ระบบและกลไก
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การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2552  ทําใหมหาวิทยาลัยมีจุดเดนดานนวัตกรรมการศึกษา 

เปาหมายของผลลัพธ  (outcome) 
จากการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม  D4L+P นักศึกษามีสมรรถนะจากการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดแก  รูจักเตรียมความพรอมในการเขาเรียน  การสืบคนขอมูล  ความมั่นใจใน
ความสามารถในการเรียนรู  ความรับผิดชอบ  การตรงตอเวลา  การยอมมีรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีทักษะในการสื่อสาร  การทํางานเปนทีม  พัฒนาการคิดวิเคราะห และความสามารถใน
การแกปญหา 

ผลการดําเนินโครงการในปงบประมาณ  2552   
มีการจัดเตรียมสถานที่ทํางาน  บุคลากร  และอุปกรณที่จําเปน  การจางผูเชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบการเรียนรู คือ Mr.Leslie  Richards  จาก The  University  of  Waterloo    ประเทศแคนนาดา จาง
เจาหนาที่ประจําหนวยงาน  เพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานทั่วไปและธุรการจัดอบรมการออกแบบการเรียนรู
ผานเทคโนโลยีใหกับคณาจารยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ประสานงานและคําปรึกษากับคณาจารยที่ที่
นําการออกแบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีไปใชในรายวิชาตางๆ  ประเมินผลการนําการออกแบบการเรียนรูผาน
เทคโนโลยีเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  และเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการจัด
ประชุมสรางความเขาใจ  และการอบรมปฏิบัติการใหอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  6  คร้ัง  
จัดอบรมใหเครือขายพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1  คร้ัง  นําเสนอ
ผลงาน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวม  3  คร้ัง  อบรมพัฒนาบุคลากร  12  คร้ัง  รวมบุคลากรที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้น  171  คน 

ดานการพัฒนาการสอน  มีรายวิชาที่ไดพัฒนาการสอนโดยใชโปรแกรม   D4L+P  ปการศึกษา  
2551  จํานวน  32  รายวิชา  ปการศึกษา  2552  จํานวน  54  รายวิชา  (นักศึกษาประมาณ 4,000 คน )  และป
การศึกษา  2553   จํานวน  65  รายวิชา  (นักศึกษาประมาณ  5,000  คน ) 

ดานการเผยแพรเพื่อสรางเครือขาย และการนําเสนอผลงานในป  2551  -2552  ไดแก   
1. การประชุมทางวิชาการเรื่องการพัฒนาวิธีการสอน  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
2. นําเสนอผลการพัฒนาการเรียนการสอนในการประชุมนานาชาติ  ของ  Professional  and  

Organization  development  network  in  Higher  education  คร้ังที่  34  ที่  Houston ,Texas  USA  หัวขอ  
Pedagogical  Content  Knowledge  และไดตีพิมพเผยแพรใน  Far  East  Journal  of  Mathematic Education  
Volume 4, Number  1,2010,pp  71-81 

3. นําเสนอในการประชุมเครือขายพัฒนาอาจารยแหงประเทศไทย (ควอท) POD of  Thailand   
4. นําเสนอผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนในการประชุมนานาชาติ  The MIT  LING   

conference ,  คร้ังที่  5  เมื่อวันที่  23-26  May  2010 ที่ Massachusetts   
5. อบรมใหอาจารยเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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6. กําลังพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปรวมกันในเครือขาย วิชา  Civic  education  ตามนโยบายของ
ประเทศ  (อยูระหวางการดําเนินการรวมกับเครือขาย) 

7. การประชุมวิชาการเรื่อง  การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ในระดับอุดมศึกษา  คร้ังที่  1 :  
การเปลี่ยนผลการเรียนรู The  First  Conference  on  Higher  Education  Learning  and  Practice  2009                
(Co-HELP 2009) Changing  Learning  Outcome 

8. มีมหาวิทยาลัยที่ ใชโปรแกรมของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน   2  
มหาวิทยาลัย  ไดแก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (รวมสนับสนุนงบประมาณเปนคาเดินทางของ
ผูเชี่ยวชาญ)  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  จากผลการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหดําเนินโครงการเปนโครงการตอเนื่อง  4  
ป (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการนี้ในการประชุมครั้งที่  9/2551 เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2551  ไดดําเนิน
โครงการตอเนื่องมา  2  ป  โดยใชเงินหมวดเงินอุดหนุน  ปละ 1.5  ลานบาท)  ในปงบประมาณ  2553  ไดรับ
งบประมาณไมครบตามกําหนด  จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ 

1. เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการตอไปโดยมหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบาย
ดานการพัฒนาการเรียนรู  การพัฒนาอาจารยและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2. ใหหาแนวทางการดําเนินงานใหมในรูปแบบเดียวกัน 

                    โดยรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   ไดนําเสนอตอท่ีประชุมเพิ่มเติม  ตามที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนศูนย
ดําเนินการสอบใหกับโรงเรียนตางๆ  ในเขตพื้นท่ี  4  จังหวัด  ไดแก  อุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ,ยโสธร,และ
อํานาจเจริญ    โดยศูนยสอบดังกลาว  มีเงินเหลือจากการดําเนินงานในรอบ ป  พ.ศ.  2550 -2552  รวมทั้งสิ้น  
3,172,338.80  บาท  (สามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยสามสิบแปดบาทสิบสตางค) ดังนั้นเพื่อเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการนําสงเงินดังกลาว  ใหเปนเงินผลประโยชน และ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนกองทุนสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ  ดังนี้ 
                                 1.  สนับสนุนกองทุนพัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน –ชุมชน (USC)  
จํานวน   1,200,000  บาท (หนึ่งลานสองแสนบาท) 
                                 2.  สนับสนุนกองทุนพัฒนาการเรียนการสอน  จํานวน1,500,000บาท  (หนึ่งลานหาแสน
บาท)   
                                 3.  สนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร  จําวน  472,338.80  บาท  (สี่แสนเจ็ด
หมื่นสองพันสามรอยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) 
  คณะกรรมการเสนอความเห็นใหกองบริการการศึกษา  ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป  โดยใช
งบประมาณ  สําหรับป  2553  จากการสนับสนุนกองทุนพัฒนาการเรียนการสอน  จํานวน1,500,000บาท  (หนึ่ง
ลานหาแสนบาท)  และสวนการพิจารณาจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได  ประจําป  2554  เห็นควรใหคณะ
ผูบริหารชุดใหม  เปนผูบริหารและดําเนินการตอไป 
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   
 
 

4.12 รางกําหนดการพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  แด พลโทดวงใจ  พิจิด 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบ

มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด พลโทดวงใจ  พิจิด  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีกระทรวงปองกันประเทศ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ฝายประสานงานไดประสานกับสถานทูตลาวประจําประเทศไทย  และ
รองศาสตราจารยละไม  พิพักขะวง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงชาติ  ซ่ึงเปนผูไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใน
การประสานงานการจัดเตรียมกําหนดการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
1. เสนอกําหนดการมาเพื่อโปรดพิจารณา 
2. ขอทราบผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะเดินทางไปรวมพิธี (กันยายน - พฤศจิกายน) 
3. ขออนุมัติในหลักการใชงบประมาณในการดําเนินงานจากเงินคาตอบแทนรานถายภาพงาน

ปริญญาบัตร   
 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

4.13 (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดาน
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553   

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ตามที่กองบริการการศึกษา               
ไดนําเสนอระเบียบวาระที่  4.6  เร่ืองการจัดสรรคาธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของผูสละสิทธิ์เขาศึกษา  
ประจําปการศึกษา  2553  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในครั้งที่  7/2553  เมื่อ
วันที่  13  กรกฎาคม  2553  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดสรรคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ของผูสละสิทธิ์  ดังกลาว  ตั้งเปน “ กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ” เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักศึกษาตอไปนั้น 

บัดนี้  กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสร็จสิ้นแลว โดยมี
รูปแบบการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ) 
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                                ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับแกไขรางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วา
ดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการฯ   ดังนี้ 
                        หมวดที่  1   กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
                         1.    ขอ  5    ตัด ( 2 )  และพิจารณาแหลงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 

2.   ตัดขอ  6  (2)  และขอใหพิจารณาปรับวัตถุประสงคการใชเงินกองทุนใหครอบคลุมในเรื่อง
การพัฒนาดานวิชาการกับนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  และควรระบุรายละเอียดของการใชจายเงินกองทุนใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยเงินรายได   

3.   ปรับ ขอ  7  -8    โดยพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการใหมีความสอดคลอง และไม
ควรมีมากจนเกินไป   
                                   หมวดที่   2  การใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

4. ขอ  12   (1)  ปรับแกไขรายละเอียดคาจางชั่วคราว  โดยพิจารณาวัตถุประสงคของกองทุน
เปนหลัก 

5.  ขอ  12   (3)  ควรตัดรายละเอียดในเรื่องการจัดซื้อจัดจางออก 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนํารางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยกองทุนฯ กลับไป

พิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ 
 
 

4.14 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไตรมาส  
3  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2553  

รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รูปแบบการายงานทางการเงินที่
ไดรับคําแนะนําจากสภามหาวิทยาลัยใหใชรูปแบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

โดยกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ไดไปศึกษาดูงานดานการเงินที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อ
นํามาปรับรูปแบบการรายงานทางการเงินใหสอดคลองตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังนี้ 

รายงานทางการเงิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไตรมาส  3  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  
2553  ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงาน  ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมีสินทรัพยหมุนเวียน  
492,077,634.34  บาท    และสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,963,571,866.87  บาท  มหาวิทยาลัยมีหนี้สินโดยรวม
ประมาณ  91,333,459.77  บาท 

ทั้งนี้  โดยการเปรียบเทียบสถานะทางการเงินพบวามหาวิทยาลัยมีสัดสวนของทุนตอหนี้สิน
เปน  28.89  เทา  และมีสัดสวนของสินทรัพยตอหนี้สิน  เปน 26.89  เทา 
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2.  งบแสดงผลการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีรายไดทางบัญชีทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
รายไดจากเงินรายได  โดยรวมเปนเงิน  998,939,870.85  บาท  โดยมีคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินภารกิจตางๆ  
โดยรวมเปนเงิน  494,776,557.75  บาท  โดยมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิเปนเงิน  504,163,312.90 บาท 

ทั้งนี้  โดยการเปรียบเทียบเบื้องตนพบวา  มหาวิทยาลัย  มีรายจายคิดเปนรอยละ 49.53  ของ
รายรับ 

สรุปคาใชจายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไตรมาส  3  ดังนี้ 
1. คาใชจายบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีคาใชจายบุคลากรทั้งสิ้น  175,574,295.29  บาท  คิดเปนรอยละ  35.49  ของ
คาใชจายโดยรวม  และรอยละ  18  ของรายรับโดยรวม 

2. คาใชจายดําเนินงาน : คาตอบแทน  ใชสอย และวัสดุ 

มหาวิทยาลัย  มีรายจายสําหรับการดําเนินงาน  ไดแก  คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  รวม
ทั้งสิ้น  161,325,520.05  บาท  คิดเปนรอยละ  32.61 ของคาใชจายโดยรวม  และรอยละ  16.15  ของรายรับ
โดยรวม 

3. คาสาธารณูปโภค 

มหาวิทยาลัย  มีคาสาธารณูปโภคประกอบดวย  รายจายคาไฟฟา  คาน้ําประปา  คาโทรศัพท  
และอ่ืนๆ  รวมทั้งสิ้น  14,839,239.94  บาท  คิดเปนรอยละ  3  ของคาใชจายโดยรวม  และรอยละ  1.49  ของ
รายรับโดยรวม 

3.  รายละเอียดประกอบงบการเงิน  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่สําคัญ คือ 

1)  นโยบายบัญชีที่สําคัญ 

                1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

   งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง  ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ  ฉบับที่  2  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่  6 มกราคม  2546  
การจัดประเภทการแสดงรายการในงบการเงิน  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค  0410.2/ว 180                
ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

1.2   ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน  รวมถึงสินทรัพย  หนี้สิน  รายไดและคาใชจาย  ที่เปน
ของรัฐบาลในภาพรวม  โดยไดจัดสรรใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาและบริหาร
จัดการใหแกรัฐบาลภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  และรวมถึง สินทรัพย  หนี้สิน  รายไดและคาใชจายที่เปน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใชประโยชน ในการดําเนินงานไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงิน
งบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ  (งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย)  
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1.3  การรับรูรายได 
รายไดจาก เงินงบประมาณแผนดิน รับรู เมื่ อได รับอนุมัติคํ าขอเบิก เงินจาก

กรมบัญชีกลาง  รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได    รายไดแผนดินนําสงคลังรับรูเมื่อไดรับเงิน
รายไดแผนดินที่ไดรับ  (โดยแยกรายการจากรายไดและคาใชจายของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย) 

1.4  ครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
มูลคาทางบัญชีของครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง  แสดงราคาทุนหักคาเสื่อมสะสม 

1.5  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  คํานวณราคาทุนของครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
โดยวิธีเสนตรง  ตามอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพขอสินทรัพยนั้นๆ   

1.6  รายการประเภทวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเลือกบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ   

2. ขอจํากัดของบการเงิน 

ขอจํากัดที่มีนัยสําคัญ  ซ่ึงทําใหงบการเงินไมแสดงขอมูล  โดยถูกตองสมบูรณ  ดังนี้ 
สินทรัพย  ประเภท  ครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสราง,สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 

- เงินงบประมาณแผนดิน  บันทึกสินทรัพยที่สํารวจได  ตามเกณฑที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดและคํานวณคาเสื่อมราคา  (โดยนําสินทรัพยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย) มาไวที่เงินงบประมาณ 

-    เงินรายไดมหาวิทยาลัย  ไมมีการบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย  เนื่องจากทะเบียน
ไมสามารถแยกไดอยางถูกตองวาเงินรายไดหรือเงินงบประมาณ  และมีกรอบแนวคิดที่วาเงินรายไดไมมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางสินทรัพยประเภทครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง   

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  และขอใหนําเสนอตอท่ีประชุม              

สภามหาวิทยาลัยตอไป   
 
 

4.15 การดําเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ เพื่อใหนักศึกษาไดมีสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ และวิชา
ดานการทองเที่ยว โดยมีคณะศิลปศาสตรและคณะบริหารศาสตร เปนคณะหลัก ที่เกี่ยวของโดยตรง   เนื่องจากมี
การจัดการเรียนการสอนดานธุรกิจบริการและการทองเที่ยวทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   อีกทั้ง
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นักศึกษาในคณะอื่นๆ ยังสามารถใชเปนสถานที่ฝกงานในลักษณะที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในแต
ละสาขาวิชาที่มีไดดวยเชนกัน             

ในประการดังกลาวคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการ
วิจัยฯ  ไดพิจารณาถึงการบริหารงานในลักษณะบูรณาการและการใชทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยรวมกันของ
หนวยงานตางๆ      โดยคํานึงถึงประโยชนดานการเรียนการสอนเปนสําคัญ   จึงใครขอนําเสนอประเด็นเพื่อ
พิจารณาการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมภายใตการเรียนการสอนโดยมุงเนนการบูรณาการการใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนี้   

1.  การขออนุมัติยืมเงินรายไดในการดําเนินงานของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อการประชุม คร้ังที่ 1/2553 ในวันเสารที่  30  มกราคม  
2553  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ เงินคาปรับจากการกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดาน
บริหารธุรกิจฯ เพื่อตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   เพิ่มเติมและมีการปรับวงเงิน
งบประมาณการในการบริหารและจัดการเพิ่มเติม  จากงบประมาณคาปรับ จํานวน  8,198,252  บาท   (แปดลาน
หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบสองบาทถวน)    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ลําดับ รายการ งบประมาณ (บาท)  หมายเหตุ 

1 งบประมาณสมทบคาปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

                400,000  ตรวจรับงานงวดสุดทายแลวเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (ยังไมจาย
ผูรับจาง คือ บริษัท บิลดิ้งเอ็นเวล 
ลอปเมนท จํากัด) 

2 คาควบคุมงานกอสรางปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. (ร) 
03/2553 ลว. 14 ธ.ค. 2553) 

                290,000  ตรวจรับงานงวดสุดทายแลวเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (โดยได
ยืมเงินทดรองจายจากมหาวิทยาลัย
ใหแก หจก. โอบีวัน ดีไซน   
เซ็นเตอร)  

3 คาควบคุมงานกอสรางปรับปรุงระบบประกอบ
อาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติมในระยะเวลาที่ขอ
ขยาย ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. (ร) 03/2553 ลว. 14 
ธ.ค. 2553) 

                  15,000  เนื่องจากมีการขยายเวลากอสราง
ใหกับผูรับจางมีผลทําใหตองจายคา
ควบคุมงานเพิ่มเติมในระยะเวลาที่
ขอขยาย จํานวน 7 วันๆ ละ 2,417 
บาท รวมแปนเงิน 16,919 บาท ลด
เหลือ 15,000 บาท โดยจายใหแก 
หจก. โอบีวัน ดีไซน เซ็นเตอร 

4 คาจางที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 
 

                210,000  โดยจายใหแก บ.จีโอเดสิค ดีไซน 
จํากัด 
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ลําดับ รายการ งบประมาณ (บาท)  หมายเหตุ 

5 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

                130,000   มอบกองกลาง   ฝ าย เลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการบริหาร
จัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
การวิจัยฯ   

6 ชุดเครื่องเสียงประจําหองประชุมสัมมนา 1 ชุด                 450,000  มอบ  ง านไฟฟ า และโทรศั พท 
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ
และสิ่ งแวดลอม  รับผิดชอบการ
ดําเนินงาน 

7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ประจําอาคาร 

                400,000  ม อบสํ า นั ก ค อ มพิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
เครือขาย รับผิดชอบการดําเนินงาน 
ทั้งนี้ ตองรวมระบบโทรทัศนวงจร
ปด  สําหรับศูนยหนังสือดวย 

8 ชุดครุภัณฑและอุปกรณประจําอาคาร              2,300,000  มอบกองกลาง  รับผิ ดชอบการ
ดําเนินงาน 

9 ชุดเกาอี้เรียนบรรยาย ประจําอาคารเรียนรวม 5              1,204,000  ประกอบดวย  เกาอี้ เรียนบรรยาย 
ชนิด 4 ที่นั่ง จํานวน 98 ชุดๆ ละ 
6,000 บาท และเกาอี้เรียนบรรยาย 
ชนิด 3 ที่นั่ง จํานวน 112 ชุดๆ   
ละ 5,500 บาท 

10 คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร                 650,000  มอบโครงการจัดตั้ งกองบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ
การดําเนินงาน 

11 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ
บริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 

             1,220,362  ปรับเปนคาดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ
ในหองครัว 

12 ชุดครุภัณฑประจําศูนยหนังสือ                 900,000  มอบสํานักวิทยบริการ รับผิดชอบ
การดําเนินงาน 

13 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณขอแขวนแบบ 3 ขอ (Hafele)                   28,890    

  รวมทั้งสิ้น              8,198,252    
 

  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจากคาปรับดังกลาว  มิไดครอบคลุมงบประมาณสําหรับการ
บริหาร  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ  สามารถดําเนินการ
ใหบริการและรองรับการดําเนินการเรียนการสอนของคณะตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   จึงขออนุมัติยืมเงิน
รายไดเพื่อเปนงบดําเนินการของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ   จํานวน   5,683,954  บาท  (หา
ลานหกแสนแปดหมื่นสามพันเการอยหาสิบสี่บาทถวน)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ลําดับ รายการ งบประมาณทีข่อ
อนุมัต ิ

หมายเหตุ 

1.  งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ                                         
(แผนปงบประมาณ  2553   1  ก.ค.  53  -  30  ก.ย.  53)   
1.1    เงินเดือนพนักงาน   
        -   ประจําเดือน   ก.ค. ( 29  คน)  จํานวน  209,677  บาท  
       -    ประจําเดือน   ส.ค.   (31  คน)  จํานวน  264,677  บาท     
       -    ประจําเดือน  ก.ย.   (30  คน)  จํานวน   269,500  บาท       

743,854   บาท  

 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ                                         
(แผนปงบประมาณ  2554   1 ต.ค.  53  -  30  ก.ย.  54)   
1.2      เงินเดือนพนักงาน   (31  คน ) เดือนละ 278,500 บาท     
            X  12  เดือน   

3,342,000  บาท  

2. สวัสดิการสําหรับพนักงาน 
2.1  คาเชาหองพัก  เดือนละ 1,800  X  5  หอง    X 12  เดือน   

108,000  บาท  

 2.2   ประกันสงัคม  เดือนละ 11,675  บาท  X 12  เดือน   140,100  บาท  
3. งบประมาณเงนิหมุนเวยีน  เดือนละ  100,000  บาท   X 12  เดือน   1,200,000  บาท  
4. คาจัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร  ตลอดทั้งป   150,000  บาท  
 รวม 5,683,954  บาท  

2.   การขออนุมัติในหลักการในการบริหารเชิงบูรณาการรวมกับคณะเกษตรศาสตรของอาคาร
ปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมการอาหาร 

สืบเนื่องจากคณบดีคณะเกษตรศาสตรไดใหรายละเอียดการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมการอาหาร จากคุณสุนีย   ตริยางกูรศรี  ประธาน
กรรมการบริษัทกาวหนาไกสด  จํากัด  เปนจํานวนเงิน  2,000,000  บาท  (สองลานบาทถวน)ซ่ึงคณะ
เกษตรศาสตร ไดแสดงเจตจํานงในการกอสรางอาคารดังกลาว   ณ  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คณะเกษตรศาสตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เกี่ยวของใน
อาคารปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมการอาหาร     ทั้งนี้ภายในกรอบแนวคิดที่คณะเกษตรศาสตรเปนผูดําเนินการ
สรางและจัดระบบเพื่อเปนตนแบบในการผลิตอาหารและเบเกอรี่ของนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป สวน
คณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  ชวยในการ
สนับสนุนในเรื่องการจัดหาวัสดุ-อุปกรณในการผลิตและบริหารจัดการทั้งดานการตลาดรวมทั้ง เปนแหลงผลิต
และจําหนาย     ซ่ึงสถานที่ดังกลาวจะพัฒนาเปนสถานที่สําหรับศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมการอาหาร ทั้งนี้
คณะเกษตรศาสตรและคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการฯ  จักไดดําเนินการจัดทํา
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แผนการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน  และผลประโยชนที่จะกอใหเกิดแกนักศึกษาและประชาคมในดาน
การบริการวิชาการตอไป 

3.  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  พ.ศ.  2553  เพื่อขออนุมัติในหลักการหากเห็นชอบกรอบแนวคิดดังกลาว   จักไดนําเรียนกองกฎหมาย
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดขอกฎหมาย  ซ่ึงในการแกไขดังกลาว  จักไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตอไป   
 ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.  การขออนุมัติยืมเงินรายไดในการดําเนินงานของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2. การขออนุมัติในหลักการในการบริหารเชิงบูรณาการรวมกับคณะเกษตรศาสตรของอาคาร
ปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมการอาหาร 

3.   (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
พ.ศ.  2553  เพื่อขออนุมัติในหลักการหากเห็นชอบกรอบแนวคิดดังกลาว   จักไดนําเรียนกองกฎหมายเพื่อ
พิจารณาในรายละเอียดขอกฎหมาย  ซ่ึงในการแกไขดังกลาว  จักไดนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตอไป   
 
 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้ 

                                     1. การบริหารเชิงบูรณาการรวมกับคณะเกษตรศาสตรของอาคารปฏิบัติการดาน
อุตสาหกรรมการอาหาร  
                                      2. การยืมเงินหมุนเวียนเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ทองเที่ยวฯ   สวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนั้น  ขอใหนําเสนอตอคณะกรรมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
ในคราวตอไป 
                                      3.  สําหรับรางขอบังคับฯ  เนื่องจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียวฯ                   
เปนหนวยงานในกํากับท่ีสามารถจัดหารายได  จึงเห็นควรมอบคณะนิติศาสตร เพื่อพิจารณาจัดทํารางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของเปนหนวยงานในกํากับท่ีสามารถจัดหารายได  โดยมีระเบียบดานการเงินและการ
บริหารบุคคลใหเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย    
 
 

4.16 แนวทางการใหทุนวิจัยสถาบันและการกําหนดประเด็นการวิจัยสถาบัน   ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามบันทึกขอความ
งานสงเสริมการวิจัยฯ  ที่ ศธ  0529.1.4/576  ลงวันที่  17  กันยายน  2546  กองแผนงานไดรับมอบหมายใหเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน  โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในชวงปงบประมาณ  2547 – 2553 กองแผนงานไดดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนื่อง  ซ่ึงไดรับ
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ความอนุเคราะหจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (คณะกรรมการวางแผนมหาวิทยาลัย)  เปนผูพิจารณากําหนด
ประเด็นการวิจัยสถาบัน และผลการดําเนินการใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน  ในชวงเวลาดังกลาว  
พบวา  มีโครงการวิจัยสถาบันที่ไดรับสนับสนุน  จํานวน  81  โครงการ  ดวยงบประมาณทั้งสิ้น  1,684,625  บาท 
ซ่ึงมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  36  โครงการมีผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชน  (ที่ไดรับรายงาน) 
เพียงรอยละ  58.33   ของโครงการที่จัดทํารายงานฉบับสมบูรณทั้งหมด  ซ่ึงทําใหที่ประชุมคณะกรรมการฝาย
วางแผนมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2553  ไดกําหนดแนวทางการใหทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง  โดยจําแนกเปน  2  ประเภท ดังนี้ 

 

1. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย  ตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการวิจัยสถาบันของบุคลากร/หนวยงาน  ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อแกไขปญหาระดับมหาวิทยาลัย 

โดยลักษณะโครงการทั้ง   2  ประเภท   ตองเปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาในระดับ
มหาวิทยาลัย  และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยางแทจริง  ผูรับผิดชอบโครงการควรเปน
ผูรับผิดชอบเรื่องที่ทําวิจัย  หรือเปนความรวมมือระหวางผูรับผิดชอบโครงการกับหนวยหลักที่ดําเนินงานใน
เร่ืองที่ทําวิจัย  สวนการทําวิจัยสถาบันเพื่อแกไขปญหา  เฉพาะคณะ/หนวยงาน  ขอใหคณะ/หนวยงานจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุน  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ใหความเห็นชอบแนวทางการใหทุนวิจัยสถาบัน  และสัดสวนงบประมาณ  เพื่อ

สนับสนุนโครงการ 

- กําหนดประเด็นการวิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554   
 

                                          โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 

                                1.  การกําหนดประเด็นการวิจัยสถาบัน ควรนํามาพิจารณาประกอบเขากับวิสัยทัศน  พันธ
กิจ  และยุทธศาสตร  ของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีอยูในกรอบแผนการดําเนินงานหรือนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัย 
                                2.  สําหรับคณะกรรมการที่พิจารณาทุนวิจัยสถาบัน  ควรวางหลักเกณฑหรือแนวทาง
สําหรับการเขียนขอเสนอการวิจัยใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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4.17 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 ณ  สิ้นไตรมาสที่  3 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่กองแผนงาน  

ไดรวบรวมผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ณ  ไตรมาสที่  3   
(ณ  30  มิถุนายน  2553  )  ของคณะ/หนวยงานตางๆ  พบวา  โครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการ  โดย
มีรอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนด เทากับ  6.49  สูงขึ้นจากผล  ณ  ไตรมาสที่  2  คิดเปนรอยละ  
39  (ผล  ณ  ไตรมาสที่  2  เทากับ  2.53)  ซ่ึงโครงการตามภารกิจดานการวิจัย  ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุ
เปาหมาย  และในการนี้  กองแผนงานไดขอใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดในโครงการตามแผน  
เพื่อใหไดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดและประเมินผลการดําเนินโครงการไดอยางแทจริง    ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะ/
หนวยงาน  พบวา  มีหนวยงานที่เสนอขอปรับตัวช้ีวัดจํานวน  10  หนวยงาน  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ใหความเห็นชอบการปรับตัวช้ีวัดในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

2553  ของคณะ/หนวยงาน 

- ใหขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2553  ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 
 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1   สรุปการสงรายงานการใชเงินในระบบ  3  มิติ  ครั้งที่ 2/2553  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  สืบเนื่องจากที่ผานมา  การนําเขา
ขอมูลของคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัยในโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ  
3  มิติ  ขาดความครบถวน  สมบูรณ  และเปนปจจุบัน  ทําใหการรายานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  และใน
ระดับคณะ/สํานัก  ฝายบริหารไมสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจได 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการประกาศเรื่องกําหนดหลักเกณฑการบันทึกขอมูลในโปรแกรม
ระบบงบประมาณและบัญชี  ในลักษณะ  3  มิติ  ลงวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  เพื่อกํากับติดตามและ
รับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในระบบ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข  และพัฒนาระบบใหเอื้อ
ตอการดําเนินงานรวมกันทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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โดยในขอ  6  ของประกาศกําหนดวา  “  ใหเจาหนาที่การเงินประจําคณะ/สํานัก  หรือผูไดรับ
มอบหมายตามขอ  2.  สอบยันยอดการบันทึกขอมูลในระบบใหถูกตองและเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  เพื่อให
ผายบริหารของคณะ/สํานัก  เรียกดูรายงานการใชจายเงินอยางเปนปจจุบันตลอดเวลา  ทั้งนี้ตองพิมพรายงานการ
ใชจายเงินในระบบฯ  ของคณะ/สํานัก ตามแบบฟอรม BU05R02  รายงานตอคณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก  
และสําเนาสงกองคลังภายใน  วันที่  10  ของเดือนถัดไป เปนประจําทุกเดือน  พรอมแจงปญหา  อุปสรรคจาก
การใชงานในระบบ (ถามี) เพื่อกองคลังจักไดดําเนินรวบรวมรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  15  ตอไป ”  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)   
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 

5.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับรางวัลดีเดนประเภท สถาบันการศึกษา  Thailand  Energy  
Awards  2010  ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ   กระทรวงพลังงาน  โดยกรมพัฒนา
พลังงานและอนุรักษพลังงาน  ไดจัดการประกวด  Thailand  Energy  Award 2010  ขึ้น  โดยแบงการประกวด
ออกเปน  5  ดาน  ไดแก  ดานพลังงานทดแทน  ดานอนุรักษพลังงาน  ดานบุคลากร  ดานโครงการพลังงาน
สรางสรรค และดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  ซ่ึงกําหนดใหมีการสมัครตั้งแต  1  
ธันวาคม  2552  ถึง  28  กุมภาพันธ  2553  มีจํานวนผูสนใจเขาประกวดทั้งสิ้น  319  ราย 

การพิจารณาตัดสินประกวด  ทั้ง  5  ดาน  ใหมีการตั้งคณะกรรมการตัดสิน  ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ   นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา  องคกร  และสมาคมวิชาชีพตางๆ  ที่เกี่ยวของ รวม 7 คณะ ไดแก 

1. ดานพลังงานทดแทน 
2. ดานอนุรักษพลังงาน  ประเภทโรงงาน 
3. ดานอนุรักษพลังงาน  ประเภทอาคาร 
4. ดานบุคลากร 
5. ดานโครงการพลังงานสรางสรรค 
6. ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  ประเภทสถาบันการศึกษาสมาคม  

องคกร  หนวยงาน 
7. ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  ประเภทสื่อโทรทัศน  ส่ือวิทยุ  

ส่ือส่ิงพิมพ   
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การพิจารณาตัดสินการประกวด  ไดเสร็จสิ้นแลว  มีผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล  
Thailand  Energy  Award 2010  ทั้งสิ้น  95  รางวัล 

 -  ดานพลังงานทดแทน   มีผูไดรับรางวัล  จํานวน   9   รางวัล 
 -  ดานอนุรักษพลังงาน   มีผูไดรับรางวัล  จํานวน  23  รางวัล 
 -  ดานบุคลากร    มีผูไดรับรางวัล  จาํนวน  31  รางวัล 
 -  ดานโครงการพลังงานสรางสรรค มีผูไดรับรางวัล  จํานวน  15   รางวัล 

                               **  ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  มีผูไดรับรางวัล  17  รางวัล 
    **  ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  มีผูไดรับรางวัล  จํานวน  17  

รางวัล  
1. รางวัลดีเดนประเภทสถานศึกษา  จํานวน  6  รางวัล   

-   ระดับอุดมศึกษา  ไดแก 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        -   ระดับอาชีวศึกษา  ไดแก 
1. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 
2. วิทยาลัยเทคนิคแพร 

        -   ระดับมัธยมศึกษา  ไดแก 
1. โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม 
2. โรงเรียนทาชนะ 
3. โรงเรียนปทุมคงคา 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 

   
  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

                                    (ไมมี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 






