
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วาระพิเศษ 
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

        ผู้มาประชุม  
 ๑. อธิการบดี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา   ซาฮีร ์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 
นายสุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๙. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท ์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๑. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ นางสายเพชร   อักโข กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประสิทธ์ิ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย ์ กรรมการ 
๑๕ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๑๘. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร ์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ 
๒๐.
๒๑. 

 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผศ.อริยาภรณ์ 
ผศ.มงคล 

พงษ์รัตน์ 
ปุษยตานนท์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
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๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๓. ผู้อํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ลาป่วย 
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี ติดภารกิจ 
๓. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร รศ.มันทนา สามารถ ติดภารกิจ 
๔. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นายกิจสุวัฒน ์ หงษ์เจริญ ติดภารกิจ 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม   

๑. ประธานสภาอาจารย์ ผศ.บรรชา บุดดาดี  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
นางปิยะนันท์ กรินรักษ ์  

๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

น.ส.จุรีรัตน์ จารุเกษม  

๔. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน นางนิตยา ศรีใส  
     

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี –  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี –  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑  แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ตามที่กองแผนงานได้แจ้งเวียนแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/หน่วยงาน ได้ส่งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๕๗ ของหน่วยงานมาเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๓๐,๘๕๙,๖๐๐ บาท บาท จําแนกเป็น 

• งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท 

• เงินรายได้ จํานวน ๕๙๗,๗๒๖,๑๐๐   บาท โดยจําแนกเป็น 
- ประมาณการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน ๔๐๘,๕๘๑,๑๐๐ บาท 
- ประมาณการรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดําเนินงาน เงินสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๗๙,๗๓๔,๐๐๐ บาท 
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จํานวน ๑๐๙,๔๑๑,๐๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๓๐,๘๕๙,๖๐๐ บาท จําแนกเป็น 

• งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 

• เงินรายได้ จํานวน ๕๙๗,๗๒๖,๑๐๐   บาท (สมดุลกับภาครับ) 
จากแผนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย 

สมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกําหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/
หน่วยงาน ดังนี้  

- สํานักงานอธิการบดี คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  สํานักวิทยบริการ  และสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พิจารณานําเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงินรายได้ของหน่วยงานมาสมทบ
ในภาครับเพื่อให้สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ดําเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดี : ต้ังงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เยียวยา) จํานวน ๓๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท จึงทําให้แผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ 

- คณะบริหารศาสตร์ : มีความจําเป็น เร่งด่วนที่ยังต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ และสําหรับให้มหาวิทยาลัยยืมเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภคสมทบค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้าง
อาคาร ๓ คณะฯ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เยียวยา)  โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๑๓,๕๙๑,๓๙๘ บาท 

- คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจําเป็น เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สําหรับให้มหาวิทยาลัยยืมเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)   โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๘,๒๒๕,๐๐๐ บาท 



 
 
 

- ๔ - 

- คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย
สําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)   โดยใช้งบประมาณ
จํานวน ๙,๑๔๗,๙๖๑ บท  

- คณะรัฐศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะ 
และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)   โดยใช้
งบประมาณจํานวน ๙,๑๙๕,๑๓๔ บาท 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค 
ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์วิจัยร่วม  เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)  โดยใช้
งบประมาณจํานวน ๑๒,๘๐๙,๐๐๗ บาท 

- คณะนิติศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
สังคมศาสตร์  จัดสรรเป็นทุนการศึกษาของบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และค่าใช้จ่ายสําหรับ
การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)  รวมจํานวน ๑๐,๘๕๒,๙๕๗ 
บาท 

- คณะศิลปศาสตร์ : มีความจําเป็น เร่งด่วนเพ่ือการบริหารจัดการภายในคณะ ชําระค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เยียวยา)   โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๑๑,๑๒๗,๒๗๒ บาท  

- สํานักวิทยบริการ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตรา
เงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)  และปรับปรุงลานจอดรถยนต์อาคารศูนย์
ข้อมูลท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๒,๔๙๕,๒๔๔ บาท   

- สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : มีความจําเป็นจําเป็นต้องใช้เงินสําหรับค่าใช้จ่าย
สําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)   โดยใช้งบประมาณ 
จํานวน ๗๓๗,๐๗๒ บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

และมีหน่วยงานที่ยังมิได้เสนอแผนการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เยียวยา) ดังกล่าว  เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณรายจ่าย  และจะขอใช้งบประมาณเงิน
คงเหลือหลังจากสรุปปิดงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว คือคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๘ กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็น
งบประมาณประจําปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจําของ
มหาวิทยาลัย 

 
 



 
 
 

- ๕ - 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. มอบกองแผนงานตรวจสอบประมาณการรายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หากเป็นลักษณะเงินที่ได้รับสนับสนุนเพื่อดําเนินการบริการวิชาการ  ให้พิจารณาประมาณการรายรับเพียง
ร้อยละ ๕-๑๐ (ในส่วนที่มหาวิทยาลัยและคณะที่จะได้รับ) 

๒. เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้ังประมาณการรายจ่ายสําหรับปรับอัตราเงินเดือนตาม 
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (เยียวยา) (โดยใช้เงินทุนสํารองสะสมของคณะ) ส่วนคณะ/
หน่วยงาน ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอให้ดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวโดยยืมเงินทุน
สํารองมหาวิทยาลัย  

๓. สําหรับประเด็นเรื่องประมาณการรายจ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ 
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) มอบกองแผนงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยแยกประเด็นเฉพาะ
เรื่องโดยขออนุมัติหลักการ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้สําหรับค่าใช้จ่ายฯ (เยียวยา) 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐  น. 

                                                      
 
 
                          

   

                                           
 

                                                          
 
 
 
 
 
 

( นางนลินี    ธนสันติ ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๑) 
 

( นางสาวมณัฑนา   เจือบุญ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม  



 
 
 

- ๖ - 

 

                                                
                                               
 
 
 
 
 

 
 
ท่ีประชุมได้รบัรองรายงานฉบบันี้แล้ว 

ในการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
       

                                             
 
    (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
        ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ( รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ ) 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๒)  
 


