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ประธานสภาอาจารย
รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
นิติกร 6 ระดับ 6 โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
ผูอํานวยการกองแผนงาน
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แผนงานการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน 2553)
ประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบ แผนงานการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(มกราคม – กันยายน 2553) และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนราชการฯ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ดานบริบท (Context)
1.1 การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการบริหาร มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะสั้น(วาระการ
บริหาร) และระยะยาว เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางของหนวยงาน มีการเปดโอกาสใหบุคลากร
ของ หน ว ยงานมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และได ส ร า งความเข า ใจถึ ง เป า หมาย
การดําเนินงาน แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายตางๆของสภา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรดานตางๆของชาติ และการประเมินคุณภาพภายนอก แผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง มีการพัฒนาแผนอยางตอเนื่อง และมีการเสนอแผนตอสภามหาวิทยาลัย
ผลการประเมิน
อธิ ก ารบดี จั ด ให ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร ร ะยะสั้ น และแผนยุ ท ธศาสตร ร ะยะยาว 10 ป
(พ.ศ.2551-60) แตระบบกลไกการสื่อสารและเผยแพรยุทธศาสตรใหสภามหาวิทยาลัย บุคลากร สวนราชการ
ในจังหวัด องคกรภาคเอกชนและองคกรทองถิ่น ใหรับรูและเขาใจทิศทางของมหาวิทยาลัย ไดผลคะแนนอยู
ในระดับที่ตองพัฒนา (ซึ่งตรงกับผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. องคประกอบ
ดานแผน ปการศึกษา 2551)
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป ระกอบด ว ยผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย
เพื่อรวมกันพิจารณา กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาที่สงเสริมเกื้อกูลกันไวในแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
2. ควรให ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น กั บ นโยบายการมี ส ว นร ว มจากส ว นราชการ องค ก รภาคเอกชน
และองคกรทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
3. ควรปรับปรุงระบบและกลไกการนํานโยบายและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ควรกํ า หนดให ทุ ก คณะ/สํ า นั ก เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคณะ/สํ า นัก ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยผานคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2. ดานปจจัยเบื้องตน (Input)
2.1 สิ่งสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประกอบดวยการกําหนด จัดหา และการแสวงหาสิ่ง
สนับสนุน รวมทั้งความรวมมือที่สอดคลองหรือรองรับการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร ทั้งดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณแผนดิน เงินรายได และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เปนปจจัยเกื้อหนุน
ไดแก อาคาร สถานที่ อุปกรณตางๆ รวมทั้งเครื่องมือทางการบริหารตางๆ
ผลการประเมิน
ในการมอบหมายงาน การติดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําป อธิการบดีใชการประสานงาน
เปนรายบุคคลเปนสวนใหญ ทําใหไมสามารถรวมกันแกไขปญหาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดทํา/ปรับปรุงแผนแมบทการใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการขยายตัวของคณะที่มีอยู
แลว และรองรับการจัดตั้งคณะใหม
2. ควรปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจําแนก
ตามรายแผนงาน/โครงการใหชัดเจน
3. ควรจัดทําแผนการเตรียมความพรอมสําหรับคณะที่จะจัดตั้งใหม ทั้งดานอัตรากําลัง งบประมาณ อาคาร
สถานที่
4. ควรจัดประชุมผูบริหารระดับรองอธิการบดีอยางสม่ําเสมอเปนประจําอยางนอยทุกเดือน และมีรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
3. ดานกระบวนการ (Process)
3.1 กระบวนการบริ ห ารงานตามแผนยุ ท ธศาสตร ได แ ก มี ก ารบริห ารจั ด การด า นความประหยั ด
มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับแผนทั้งการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริ ห ารทรั พ ยากรอื่น ๆ การบริห ารจัด การองค ก รตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การองค ก รที่ ดี
การบริหารงานเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย มีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนาของ
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งาน มีสวนในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในคณะ/สวนงานภายใน และมีสวนใหคณะ/สวนงาน
ภายในไดเขมแข็ง มีการสรางความเขาใจกับผูปฏิบัติงานในคณะไดทั่วถึง โดยเฉพาะประเด็นที่เปนความสนใจ
ของผูปฏิบัติงาน มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและเทียบได
มาตรฐานนานาชาติ การมีบทบาทในการชี้นําสังคม การเปนผูกํากับดูแลที่ดี ภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม
ตามหลักสากล ไดแก ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability) ความสํานึกและรับผิดชอบใน
หนาที่ (Responsibility) ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส (Transparency) การมีวิสัยทัศน โดยพิจารณาการสรางมูลคาเพิ่มแกมหาวิทยาลัย (Vision to Create
Long-Term Value) การปฏิ บัติตอผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยอยางเทาเทีย มกั น
(Equitable Treatment) และความมีมนุษยสัมพันธและการครองใจผูใตบังคับบัญชา
ผลการประเมิน
อธิการบดีมีมนุษยสัมพันธดี มีความเปนกันเอง ใหความรวมมือกับงานสังคมอยางสม่ําเสมอ มีวิธี
ปฏิบั ติราชการแบบกระจายอํานาจ และมอบหมายงานใหผูใ ตบังคับรับผิดชอบทั้งหมด โดยควรปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการใหมีคุณภาพมากขึ้น มีระบบการมอบหมายนโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงาน
การติดตามและการรายงานผลงานอยางเปนทางการ ใหผูรวมงานรับรูเขาใจชัดเจน และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งควรใหความสนใจสรางความรวมมือทางวิชาการกับสวนราชการและชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการใหมีคุณภาพมากขึ้น มีระบบการมอบหมายนโยบาย กรอบ
แนวทางการดําเนินงาน การติดตามงานและการรายงานผลงานอยางเปนทางการ ใหผูรวมงานรับรูเขาใจชัดเจน
และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งควรใหความสนใจสรางความรวมมือทางวิชาการกับสวนราชการและชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
2. ควรจัดใหมีแผนการพัฒนาผูบ ริหารทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนือ่ งทุกป
3. ควรเรงรัดการจัดตั้งหนวยงานระดับกองที่ดําเนินการอยูในรูปโครงการใหแลวเสร็จ
4. ควรจัดระบบงานและระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัย คณะ และ
สํานักใหเปนรูปธรรม
5. ควรเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและผูบริหารมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
6. ควรเขารวมการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดเปนประจํา
7. ควรสนับสนุนทางดานวิชาการใหแกจังหวัด องคกรทองถิ่น และสวนราชการตางๆใหสอดคลองกับ
ความตองการของทุกภาคสวนเพิ่มขึน้
3.2 กลไกการควบคุมเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(การประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง) มีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในที่ใหมีการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตรและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกป
การศึกษา 2549 อยูในระดับดีมาก (4.7 คะแนน) แตคณะศิลปประยุกตและการออกแบบไมไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานการวิจัย สําหรับผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 อยูในระดับดี (2.46 คะแนน)
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ซึ่ ง มี พั ฒ นาการสู ง กว า ป ที่ ผ า นมา แต มี ค ณะและสํ า นั ก ที่ ผ ลการประเมิ น ได คุ ณ ภาพระดั บ พอใช ได แ ก
คณะนิติศาสตร (1.98 คะแนน) คณะรัฐศาสตร (1.53 คะแนน) ระดับยังไมไดคุณภาพ ไดแก สํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย (1.5 คะแนน)
ผลการประเมิน
คณะและสํานักใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ สงผลใหภาพรวมของการประกันคุณภาพไดผล
สําเร็จดี ควรเพิ่มบทบาทในการสรางความตระหนัก กระตุน กํากับและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
รวมทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกอยูในระดับดีขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรเพิ่มบทบาทในการสรางความตระหนัก กระตุน กํากับและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ รวมทัง้ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยูในระดับดีขึ้น
4. ดานผลผลิต(Output/Outcome)
4.1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายหลักตัวชีว้ ัด และคาเปาหมายใน
แตละประเด็นยุทธศาสตรตามพันธกิจหลัก
ผลการประเมินและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
อธิการบดีไดรบั ความรวมมืออยางดีจากคณะและสํานัก และมีผลการประเมินประสิทธิผลของหนวยงาน
อยูในระดับดีมากและดี กวารอยละ 75 จึงทําใหคุณภาพบัณฑิตและงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก
สวนงานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยตองเรงกําหนด
นโยบายแกไขปรับปรุงจํานวนนักศึกษาที่มมี าก สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สัดสวนดาน
คุณวุฒิของอาจารยและการตีพิมพงานวิจยั เพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียดการดําเนินการ
1. รองอธิการบดีที่เปนเลขานุ การของคณะกรรมการ 7 ดา น ที่สภามหาวิทยาลัยแต งตั้ง ควรนํ า
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินครั้งนี้ ไปพิจารณาในคณะกรรมการแตละชุด ควบคูกับแผน
การปรับปรุงระบบบริหารงาน 7 ดาน ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําไวแลวตามมติสภา
2. ปรับปรุงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาในเวลากลางคืน
3. กําหนดระเบียบการใชจายเงินรายไดของคณะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะที่มีรายไดมากๆโดย
คาตอบแทนในแตละสาขาไมจําเปนตองเทากันเสมอไป
4. จัดทําแผนการฝกอบรมอาจารยและบุคลากรเพื่อการเตรียมพรอมที่จะเปนผูบริหารในระดับตางๆ
5. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมขององคกรที่จะรักษาจิตวิญญาณทางวิชาการของอาจารย/บุคลากร
6. ขยายผลงานทางวิชาการและวิจัยที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย เชน การเกษตร พลังงาน อาหาร ยา
สิ่งกอสรางและผลิตภัณฑทอ งถิ่น ฯลฯ โดยการประสานความรวมมือระหวางคณะใหมากขึ้น
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7. ใช “สาร ม.อบ.” เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้ง หนวยงาน
ภายนอก เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธ กิ จ ยุ ท ธศาสตร แผนงาน ตลอดจนกิ จ กรรมและการ
ดําเนินงานดานตางๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองทองถิ่ น
องคกรเอกชน และหนวยราชการในจังหวัด
การปรับปรุงระบบบริหารงาน 7 ดานในระดับมหาวิทยาลัย
(ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 สิงหาคม 2552)
1. ดานการเงินและงบประมาณ
1.1 กําหนดนโยบายที่จะกอใหเกิดการประหยัดคากระแสไฟฟาอยางเปนรูปธรรม เชน การใหคณะ/
หนวยงานมีสวนรวมในการชําระคากระแสไฟฟา เปนตน
1.2 ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ นวทางการปรั บ โครงสร า งหนี้ข องโครงการหอพั ก นั ก ศึก ษา 4 หลั ง แล ว
นําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาตอไป
1.3 หาทางรวมมือกับเอกชนเพื่อทําโครงการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.4 หาแนวทางใชประโยชนจากสิ่งปลูกสรางที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและใหเกิดรายได ซึ่ง
ไดแก
- หอประชุมอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- อาคารปฏิบัติการดานบริหารธุรกิจ (โรงแรม)
- อาคารศูนยวิจยั วิทยาศาสตรสุขภาพ (โรงพยาบาล รวมทั้ง PCU)
2. ดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
2.1 หามาตรการชวยเหลือนักศึกษาใหตกออกนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งมี
ผลตองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปนการลดการสูญเสียโอกาสของนักศึกษาและการ
สูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ
2.2 ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยเนนใหนกั ศึกษาสามารถเรียนรูดว ยตนเอง จากการอาน
คนควา จากความจริงและของจริง พรอมทั้งผนวกการเรียนรูและการคิดอยางมีวจิ ารณญาณเขาดวยกัน
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ ในการพัฒนา
คุณภาพของประชากรทุกชนชั้น เพื่อใหมคี วามรูความสามารถในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต ตามความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและธรรมชาติ
2.4 จัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” โดยการรวบรวมเงินทุนการศึกษาตางๆ เขาเปนระบบบัญชีเดียวกัน
แลวบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนชุดเดียวกัน
2.5 จัดทําแผนงานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในชวง 2 ปสุดทายของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 10 (2553-54) และในชวง 5 ป ของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่
11 (2555-59)
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3. ดานการสงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ
3.1 กําหนดใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยวิจยั ที่มีความเขมแข็ง โดยการสงเสริม
การทําวิจยั ควบคูกับการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิจยั ประยุกตเพื่อการแกปญหาทองถิ่นและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.2 จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการวิจัย” โดยเงินทุนมาจาก 1) 50%ของเงินรายไดสาํ รองของมหาวิทยาลัย
2) เงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงตางๆ 3) เงินรายไดทเี่ ปนกําไรจากโครงการวิจัย
3.3 ตองมีหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ชัดเจน มีมาตรฐาน เชน การกําหนดชื่อ
เรื่องในการวิจยั บริการวิชาการ และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เปนตน
3.4 กํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า แผนงานดั ง กล า วให มี ค วามชั ด เจน เช น ชื่ อ เรื่ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และ งบประมาณในการจัดทําโครงการ โดยเนนการสรางเครือขายเพื่อการบูรณาการโครงการตางๆ
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใหสามารถตรวจสอบ ความกาวหนาของโครงการ ซึ่งจะมีผลตอการขออนุมัติ
โครงการในปตอไป
4. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 กําหนด KPI ที่ใชงานไดจริงสําหรับ ม.อุบลฯ (ไมตองมาก เฉพาะทีส่ ําคัญประมาณ 10-12 ตัว)
จากนั้นทําการประเมินและปรับปรุงอยางจริงจังเปนการภายใน
5. ดานการสงเสริมและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5.1 เชนเดียวกับขอ 3.3 และ 3.4
5.2 การดําเนินงานโครงการในแตละป ควรจัดประชุมหัวหนาโครงการที่มีลักษณะของโครงการ
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เพื่อเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันดําเนินโครงการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดเครือขายของการดําเนินงานในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
6. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล
6.1 ทบทวนปรับปรุงโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับคณะวิชา/สํานัก
6.2 ทบทวนปรับปรุงโครงสรางองคกรของสํานักงานอธิการบดี
6.3 กําหนดนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม พรอมกับปลูกฝงความสามัคคีและ
ความรักองคกรใหกับอาจารยและบุคลากร เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมและบูรณาการในการปฏิบัติงาน
6.4 ทบทวนนโยบายดานการรักษาความปลอดภัย(รปภ.)โดยเปรียบเทียบคาใชจาย ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานที่ผานมา กับการประมูลวาจางบริษัท รปภ.เขามาดําเนินการ
6.5 กําหนดนโยบายการคงอัตรากําลังของบุคลากรโดยการบริหารบุคลากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด
6.6 กําหนดใหมกี ารวิเคราะหอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสําหรับคณะวิชา/หนวยงาน
พรอมทั้งเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดกลุมการทํางานตามความรูความสามารถของ
บุคลากรใหมปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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6.7

ทบทวนกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ทางดานการเงินของคณะวิชา/สํานัก ใหมีมาตรฐาน

เดียวกัน
6.8 ทบทวนกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ในการเบิกจายดานตางๆ เชน การเบิกคาอาหารทําการ
นอกเวลา คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ คาที่พักเหมาจาย คาเบี้ยประชุม เปนตน
6.9 ร า งระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลประเภทพนั ก งาน พร อ มทั้ ง บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ น
พนักงานสายอาจารยและสายสนับสนุน(โดยอิงบัญชีเงินเดือนขาราชการ)
7. ดานการสงเสริมความเปนเลิศทางฐานขอมูลและองคความรู
7.1 ปรับเปลี่ยนชือ่ และภารกิจของ “สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย” เปน “สํานักคอมพิวเตอรและ
ระบบขอมูล”
7.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหาร(MIS) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.3 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบข อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร (GIS) ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยในเบื้ อ งต น ให
ครอบคลุ ม 8 จั ง หวั ด ที่ เ ป น พื้ น ที่ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย แล ว ค อ ยขยายให ค รอบคลุ ม ทั่ ว พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
7.4 จัดทําระบบขอมูลมนุษย (HIS หรือ Human Mapping) เพื่อเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับความรูในตัว
คนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตางๆ โดยเริ่มแรกจัดทําสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีกอนเพื่อเปนตนแบบ
แลวคอยขยายใหครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต

มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2 แนะนํารักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ประธาน แจ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ การแต ง ตั้ ง รั ก ษาราชการแทนคณบดี โ ครงการจั ด ตั้ ง
คณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหการบริหารดําเนินงานภายในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา
21 มาตรา 27 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชานี พ.ศ. 2533 จึงแตงตั้ง ดร.สุรีย
ธรรมิกบวร เปนรักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร

มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552

ครั้งที่ 11/2553
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ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานฯ ดังนี้
รายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 4.5
หนาที่ 10
บรรทัดที่ 19

เดิม

แกไข

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามเสนอ

ที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบใหดํา เนินการตาม
มติที่ป ระชุม :
ข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม โดยไม ต อ งจั ด ทํ า เป น ประกาศ
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4.8
หนาที่ 13
บรรทัดที่ 27

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ มติ ที่ป ระชุม :
ที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบใหดํา เนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.9
หนาที่ 14
บรรทัดที่ 25

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.10
หนาที่ 15
บรรทัดที่ 33

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ มติที่ประชุม :
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผูรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
เห็นชอบตามเสนอ
องคประกอบและตัวบงชี้ หนวย
ผูรับผิดชอบ
วัด
ตัวบงชี้ที่10.1 การบริหาร ขอ
ศูนยการจัดการความรู
จัดการสถานศึกษา 3 ดี
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 10.2 ผลที่ เ กิ ด ผลผลิต งานกิจการนักศึกษาและ
กั บ ผู เ รี ย นตามนโยบาย 3
คณะ/สํานัก/หนวยงาน
ดี มี ค วามรู เ จตนคติ ที่ ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการปรับแกไขตามที่
ประชุมพิจารณา

เอกสารแนบทายรายงานการประชุม หนา 1
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
บรรทัดที่ 14
ข อ ๕๗ การรั บ โอนนิ สิ ต ขอ ๕๗ การรั บโอนนิ สิ ตนักศึกษาและ/หรือการเทียบโอนผลการ
นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อื่ น และการ เรียน
เทียบโอนผลการเรียน
บรรทัดที่ 15
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ ต า ง
มหาวิทยาลัยเขาสูการศึกษาใน
ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย ระดั บ ปริ ญ ญาจากสถาบั น อื่ น เข า สู ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาใน
ยอมกระทําไดและให........
มหาวิทยาลัยยอมกระทําไดและให........

- 10 รายละเอียด
เดิม
แกไข
เอกสารแนบทายรายงานการประชุมหนา 2
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
บรรทัดที่ 9
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
“ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”
อุบลราชธานี วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ”
บรรทัดที่ 15
ผลการเรียนระดับปริญญาหรือ ผลการเรียนระดับปริ ญญาจากตา งมหาวิทยาลัย เขาสูการศึกษาใน
ตางมหาวิทยาลัยเขาสูการศึกษา ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยยอมกระทําไดและ.........
ในระดับปริญญาใน
มหาวิทยาลัยยอมกระทําไดและ
.........

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 (เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.3 )

ครั้งที่ 11/2552

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กําหนดการรวมชี้แจงขอมูลการทดสอบการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Wire max ของ
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการรวมชี้แจงขอมูลการทดสอบ
การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยที่ประชุมรับทราบ
และมอบฝายเลขานุการฯ ประสานกับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อเขารวมชี้แจงขอมูลแก คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 นั้น
ฝายลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับการประสานทางโทรศัพทจากนายสุวิชชัย เชื้อโชติ
รักษาราชการแทนผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดอุบลราชธานี ในการดําเนินการใหบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ระบบ Wire Max โดยสรุปผลจากการประชุมหารือในคณะผูบริหารของบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการทดสอบการใหบริการดังกลาว ในเขตพื้นที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ยังจะไม
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ดํ า เนิ น การในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ดั ง นั้ น ทางบริ ษั ท ฯ จึ ง ขอนํ า เรี ย นคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหมหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร สําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนคาธรรมเนียม
การวิจัย พ.ศ. 2553
- เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร
สําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัย พ.ศ. 2553 และเรื่อง
หลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา
ปจ จุบันคณะเกษตรศาสตร รับนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้นในแตละป
โดยในปการศึกษา 2552 นี้ คณะฯ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน
การศึกษาจากแหลงทุนภายนอก เชน สํานัก งานกองทุน สนับสนุนการวิจัย และโดยปกติแ ลวแหลงทุน ที่
สนับสนุนงบประมาณใหแกนักศึกษานั้น จะใหงประมาณเพื่อเปนคาใชจายแกนักศึกษา เชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยงประจําเดือน คาหนังสือและอุปกรณ นอกจากนี้แลวยังใหทุนเปนคาธรรมเนียมวิจัย โดยจายตามที่
สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ ซึ่งเห็นไดวาปจจุบันการเรียกเก็บคาใชจายตางๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะเกษตรศาสตรตลอดจนมหาวิทยาลัยยังมิไดมีระเบียบรองรับการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว ดังนั้น
คณะเกษตรศาสตร จึงจําเปนตองจัดทําประกาศการจัดเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ที่ไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ตลอดจนจัดทําประกาศฯ หลักเกณฑการใชจายคาธรรมเนียมดังกลาว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
หลักการ/หลักแนวคิด
เพื่อ ให ก ารจั ด เก็ บค า ธรรมเนี ย มการวิ จั ย สํา หรั บนั ก ศึ ก ษาระดับบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาที่ไ ดรั บทุ น การศึ ก ษา
ตลอดจนหลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนไปอยางถูกตองและมีประกาศรองรับ
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ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะเกษตรศาสตร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษาหรื อ ทุ น วิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น
คาธรรมเนียมการวิจัย พ.ศ. 2553
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.2 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยคณะพยาบาลศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยคณะพยาบาลศาสตร ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ไดรับอนุมัติ
ใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรจากมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552
หลักการ/หลักแนวคิด
การจัดตั้งองคกรในกํากับ ตามกฎหมายกําหนดใหมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งและการมี
องคกรจัดตั้งอยางเปนทางการที่ชัดเจน เปนขอบังคับของสภาการพยาบาลในการรับรองสถาบันตามขอบังคับ
สภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550
(หมวดที่ 1)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เพื่ อ พิ จ าณาให ค วามเป น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยคณะพยาบาลศาสตร
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมไดพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะในการปรับแกไขรางขอบังคับฯ ดังนี้
หนาที่ 1
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา จาก “ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เปน “ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
ขอ 4 ตัดขอความ “ ใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ที่จัดตั้งโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เปน “ ใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มีสถานะเปนคณะที่ไมใชสวนราชการ...... ”
หนาที่ 2
ขอ 5 (6) “ สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับองคการบริหารสวนทองถิ่น ”
(ไมควรจํากัดเฉพาะองคการบริหารสวนทองถิ่น) เปน “ สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับ
องคกรหรือสถาบันตางๆ ”
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ขอ 7 เปน “ คณะมีรายไดดังตอไปนี้ ”
1. งบประมาณแผนดินทีไ่ ดรับการจัดสรร และตามดวยขอยอยขออืน่ ๆ
(4) ตัดคําวา “ งบประมาณ ” เปน เงินอุดหนุน งบประมาณหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือ
หนวยงานอื่นบริจาคหรือมอบให
ขอ 9 (ควรพิจารณาถึงความจําเปนขององคกร ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดไววาไมต่ํากวากี่คน
และไมเกินกี่คน รองคณบดีอาจจะไมไดเปนกรรมการทุกคนในกรณีมีรองคณบดีหลายคน)
วรรคหนึ่ง (การแตงตั้งเลขานุการจะแตงตั้งจากผูที่ดํารงตําแหนงบริหาร)
หนาที่ 3
วรรคสาม “ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิให
คณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเห็นชอบของอธิการบดี โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย ” (คําวา
คณะกรรมการ ควรมีคําอธิบายและใหความหมายไวอยางชัดเจน )
ขอ 10 (1) เพิ่มคําวา “ มหาวิทยาลัย ”
เปน “ วางนโยบายและแผนงานของคณะให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ”
ขอ 14 (โดยปกติจะจํากัดใหรองคณบดีไดไมเกินกี่คนเพื่อไมใหมีการแตงตั้งไดไมเกินกี่คน)
วรรคสอง เพิ่มคําวา “ ถอดถอน” เปน “ รองคณบดีใหอธิการบดีแตงตัง้ และถอดถอน
โดยคําแนะนําของคณบดี ”
วรรคสาม ตัดคําวา “ รองคณบดี ” (เนื่องจากมีเฉพาะคณบดีเทานั้นที่ดํารงตําแหนง
สี่ป รองคณบดีจะมีวาระการดํารงตําแหนงขึ้นอยูกับการแตงตั้ง )
วรรคสี่ ตัดคําวา “ ของคณบดี ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ และเนื่องจาก
เปนเรื่องที่ตองนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสารที่ 30 มกราคม 2553 จึงขอใหฝายเลขานุการ
แจงเวียน (ราง) ขอบังคับดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

4.3 สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามรายละเอียดตอไปนี้
ยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คณะ/หนวยงาน ตางๆ เปนเงิน
1,445,754,600 บาท เพิ่มขึ้น จากที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 952,044,500 บาท
หรือคิดเปนรอยละ 192.83 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรรเปนเงิน 493,710,100 บาท โดยจําแนก
ตามหมวดรายจายตางๆ ไดดังนี้
1. งบบุคลากร เปนเงิน 187,209,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.95 ของงบประมาณที่ ขอตั้ ง
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 16,938,400 บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.95
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2. งบดําเนินงาน เปนเงิน 131,724,900 บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.11 ของงบประมาณที่ขอตั้ง
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 58,289,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ 79.37
3. งบลงทุน เปนเงิน 765,155,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 52.92 ของงบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 646,333,900 บาท หรือคิดเปนรอยละ 543.95
4. งบเงินอุดหนุน เปนเงิน 361,664,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 25.02 ของงบประมาณที่ขอตั้ง
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 203,483,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 175.70
รวมเปนเงิน 1,445,754,600 บาท
โดยจําแนกตามผลผลิตตางๆ ไดดังนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนเงิน 244,385,600 บาท คิด หรือคิดเปนรอยละ
16.90 ของงบประมมณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 152,011,000 บาท หรือคิด
เปนรอยละ 164.56
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร เปนเงิน 232,055,400 บาท หรือคิดเปนรอยละ 16.05 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 147,901,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ
175.75
3. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเงิน 698,615,800 บาท หรือคิดเปนรอยละ
48.32 ของงบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 698,615,800 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 291.91
4. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม เปนเงิน 189,223,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 13.09 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 189,223,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ
618.38
5. ผลงานการให การบริก ารวิ ช าการ เป น เงิน 36,430,300 บาท หรือคิ ด เปน รอยละ 2.52 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 18,122,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ
98.99
6. ผลงานทํ านุ บํ า รุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม เป น เงิ น 13,702,700 บาท หรือ คิด เป น ร อยละ 0.95 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 3,777,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ
38.06
7. ผลงานวิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู เป น เงิ น 21,290,300 บาท หรื อ คิด เปน ร อยละ 1.47 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 21,245,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ
135.38
8. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เปนเงิน 9,885,900 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.68 ของ
งบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 25,400 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.26
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9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป เปนเงิน 165,300 บาท หรือคิด
เปนรอยละ 0.01 ของงบประมาณที่ขอตั้ง เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 51,800 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 45.64
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
รวมเปนเงิน 1,445,754,600 บาท
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทั้งนี้รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมสําหรับคณะผูบริหารชุดใหม
ในการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2555 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. การวางแผนสําหรับสิ่งปลูกสรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การกอสรางอาคารโรงพยาบาล เปนตน
2. การวางแผนการดําเนินโครงการสําหรับวโรกาสพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
3. การวางแผนสํ า หรั บ การจั ด งานเฉลิ ม ฉลองในวโรกาสอั น เป น มงคลยิ่ ง ที่ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมมายุ ครบ 5 รอบ ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งตรงกับ
โอกาสสํา คัญที่มหาวิ ทยาลัย อุบลราชธานี จะมี วาระครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแห ง ปที่ 25
ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยประธานที่ประชุมไดขอใหกองแผนงานพิจารณา
งบประมาณสําหรับปรับปรุงอาคารที่ตั้งคณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร และคณะบริหารศาสตร โดยขอให
จัดลําดับความสําคัญไวเปนลําดับแรก

4.4
รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการ
คํ า นวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําหรับทุกผลผลิต แลวรายงานผลการจัดทําตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 มกราคม 2553 และจากมติที่ประชุมเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 ไดกําหนดแนวทางการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และมอบหมาย
ใหกองแผนงานดําเนินการจัดทํา ในการนี้ กองแผนงานไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และคํานวณตนทุนตอ
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หนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด ซึ่งการปนสวนคาใชจายเพื่อ
ประกอบการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดดําเนินการ 2 แนวทาง คือ
1. จําแนกคาใชจายตามหนวยงานและตรงตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ แลวคอยปนสวนคาใชจายทางออมเขาสูผลผลิตที่ตรงตามผลผลิต และตามเกณฑการปนสวนที่
กําหนดของแตละหมวดรายจาย
2. จําแนกคาใชจายตามหนวยงานและตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ แลวปนสวนคาใชจายทางออมเขาสูหนวยงานหลัก โดยกําหนดสัดสวนในการปนตามคาน้ําหนัก
ภาระงานดานการจัดการเรียนการสอน(40) การวิจัย (30) การบริการวิชาการ (20) และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (10) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกรอบสอง จากนั้นคอยปนสวนคาใชจายทางออม
เขาสูผลผลิตตามเกณฑการปนสวนที่กําหนดของแตละหมวดรายจาย
ผลการคํานวณตนทุนตอหนวย ทั้ง 2 แนวทาง พบวา มีความแตกตางกัน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน: พบวา ไดตนทุนตอหนวยผลผลิต และตนทุนตอหนวย
กิจกรรม แบบที่ 1 เฉลี่ยสูงกวา แบบที่ 2 โดยเมื่อเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมกับเกณฑคาใชจายตอ
นักศึกษา ตามเกณฑ สมศ. พบวา แบบที่ 1 มีความแตกตางกับเกณฑนอยกวาแบบที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมกับตนทุนตอหนวยกิจกรรมปงบประมาณ 2551 พบวา ตนทุนตอกิจกรรมแบบที่ 1 มีคา
ความแตกตางกับตนทุนตอหนวยกิจกรรมปงบประมาณ 2551 นอยกวาแบบที่ 2
2. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: พบวา ไดตนทุนตอหนวย
ผลผลิต และตนทุนตอหนวยกิจกรรม แบบที่ 2 สูงกวา แบบที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมกับ
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมปงบประมาณ 2551 พบวา ตนทุนตอกิจกรรมแบบที่ 2 มีคาความแตกตางกับตนทุนตอ
หนวยกิจกรรมปงบประมาณ 2551 นอยกวาแบบที่ 1 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบแนวทางทีเ่ หมาะสมในการการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการปนสวนคาใชจายเพื่อประกอบการคํานวณ
ตน ทุน ต อ หน ว ยผลผลิ ต ตามแนวทางที่ 2 และขอความร ว มมือ คณะ/สํ า นั ก พิ จ ารณาตรวจสอบขอ มู ล
โดยประสานการแกไขกับกองแผนงานตอไป

4.5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
รองอธิ ก ารบดี ฝา ยวางแผนและสารสนเทศ
นํา เสนอที่ ประชุ มเพื่อพิ จ ารณาแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดที่
11 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดใหมหาวิทยาลัยนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต และการเปรียบเทียบ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2552 รวมทั้งผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป
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งบประมาณ 2552 ไปเปนขอมูลสนับสนุน โดยจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 จากผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พบวา ยังไมเปนไปตามเปาหมายกําหนด และตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลักในดานการจัดการศึกษายังไมเปนไป
ตามเกณฑคาใชจายตอหัวนักศึกษาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนด
โดยสวนใหญมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ สมศ. กําหนด
ดังนั้น กองแผนงานจึงไดจัดทํา (ราง) แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคากับงบประมาณ รวมทั้ง สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของตอไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
ที่ประชุมใหขอเสนอแนะเพื่อปรับแกไขรางแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังนี้
1. การปรับแกไข เปาหมายในตัวชี้วัดที่ (3) , (4 ) โดยขอใหพิจารณานําสถิติการตก-ออก
ของนักศึกษา (รอยละ 30 จากจํานวนรับเขา) โดยคํานวณจากจํานวนรับเขานักศึกษา 4 ปการศึกษาที่ผานมา
แลวหารดวยรอยละ 30 ผลการคํานวณจะใกลเคียงกับเปาหมายมากที่สุด
2. ขอใหคณะ/สํานักพิจารณาเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด โดยแผนหรือโครงการดังกลาวอาจไมจํากัดอยูในกลุมของ
อาจารยผูสอนหรือกลุมนักศึกษาเพียงอยางเดียว อาจรวมถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียน
ตลอดจนการสรางแรงจูงใจในเรื่องอาคารที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ เปนตน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
4.6 ขอรับการจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเพื่อโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเพื่อโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ตามที่โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร ได ขอความรวมมือ จากสํ านัก วิทยบริก ารใหจั ดหาหนั งสื อตามรายละเอี ย ดที่สภาการ
พยาบาลกําหนด เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2545 ขอ 35 และการรับรองสถาบันใหม
กําหนดใหมีหนังสือตําราหลัก หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพและวารสารวิชาชีพการพยาบาล
ตามเกณฑที่กําหนดคือ 1 คน ตอ 50 เลม และมีเลมวารสารภาษาไทย อังกฤษ ภาษาละ 10 เรื่อง โดย
โครงการไดสํารวจหนังสือที่มีเดิมและมีความจําเปนตองจัดหาหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 1,228 เลม และวารสารทางการพยาบาลภาษาไทย จํานวน 12 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาตางประเทศ
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จํานวน 10 ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ประเด็นในการพิจารณา
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารได จั ด สรรงบประมาณจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เพื่ อ การจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร ตามที่
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
4.7 หลักสูตร Academic English for Graduate Students
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลักสูตร Academic English
for Graduate Students เปนหลักสูตรการสอนภายใตโครงการ UBU-UH Project 2010 ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือระหวางวิเทศสัมพันธและ Department of Second Languages Studies, University of Hawaii at
Manoa เพื่อดําเนินการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 นี้
หลักสูตรจะเปดสอนใหกับคณะตางๆ ที่มีความสนใจที่จะเปดสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อ
เตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการสอน โดย
Professor Richard R Day และ อาจารยผูสอนจาก Department of Second Languages Studies, University
of Hawaii at Manoa
หลักสูตรนี้ รางโดย Professor Richard R Day , Director of Studies ฝาย University of
Hawaii รวมกับ งานวิเทศสัมพันธ หลังจากที่ไดมีการประชุมหารือในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับเนื้อหา
รวมกับผูแทนจากคณะตางๆ มีความสนใจเขารวมโครงการนี้ จํานวน 57 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
โดยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดหารือตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
การพัฒนาหลักสูตร Academic English for Graduate Students ใหสามารถเทียบไดกับเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพิจารณาใหอาจารยผูสอนในคณะศิลปศาสตรมี
สวนรวมในการจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนในหลักสูตรดังกลาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ ในการพัฒนาหลักสูตร Academic English
for Graduate Students ใหสามารถเทียบไดกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของผูเรียนวาประสงคจะศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อใชผลการศึกษาเทียบ
เกณฑในเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ

5.1 แจงเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานเครือขายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขาย
อุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ 5)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงาน
เครือขายอุดมศึ กษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนลาง และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ 5) ตามรายละเอียดดังนี้
1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ศธ 5644/ว 407 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 แจงการ
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในสวนของเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุก าร จากเดิ มผูชวยเลขานุการฝา ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเ ปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ เปลี่ยนเปน รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนกรรมการ
และเลขานุการ
2. หนั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ที่ ศธ 5644/ว 420 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2552
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 434/2552 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขาย
อุด มศึก ษาภูมิ ภ าค (ฉบั บที่ 5) ลงวัน ที่ 2 พฤศจิก ายน 2552 ทั้ งนี้เ พื่ อ ให การดํา เนินงานของเครื อขาย
อุดมศึกษาภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเห็นสมควรแตงตั้งเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง
- แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย วั น ดี วั ฒ นชั ย เจริ ญ เป น กรรมการและผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง เพิ่มเติม
เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- เปลี่ ย นแปลงกรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการบริ ห ารเครื อ ข า ยอุ ด มศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จากเดิมตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปนตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนกรรมการและเลขานุการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.2 รายงานผลการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยวิ ธี รั บ ตรง
ปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 ในประเภทรับตางๆ
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ไดแก โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาภาคอื่น โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตาทุน
ชางเผือก โควตาโอลิมปกวิชาการ และโควตารักษเกษตรและโควตานักศึกษาเรียนดีมีภาวะความเปนผูนํา
มีคุณธรรม และบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม จํานวน 2,785 คน มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา
จํา นวน 24,825 คน และมหาวิ ทยาลั ย ฯ ไดดํ า เนิน การคั ด เลื อ กตามประเภทการรั บต า งๆ ดั งกลา วแล ว
ในปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ณ วันที่ 4 มกราคม 2553 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,985 คน
ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.27 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์หากไมเปนไปตาม
แผนการรับ ขอใหสงขอมูลเพิ่มเติมจํานวนรับในระบบ Admission
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

กลาง โดยใหเปนไปตามแผนที่สภา

เรื่องอื่นๆ

6.1 การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณดานหนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพิ่มเติมบริเวณดานหนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการขอติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติมบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือที่ ศธ 0529/1085 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551
โดยในเบื้องตนไดรับทราบตามนัยบันทึกขอความ กลุมมาตรฐานอํานวยความปลอดภัย สํานักทางหลวงที่ 7
โดยชี้แจงปญหา ระบุวาในชวงกิโลเมตรที่ 10+15 มีสัญญาณไฟจราจรเดิมอยูแลว และอางเหตุที่มหาวิทยาลัยฯ
จะขอสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมใหมในชวงกิโลเมตรที่ 10+275 ซึ่งมีระยะหางกันเพียง 125 เมตร และบริเวณ
ดังกลาวมีชวงสั้นมากอาจจะเกิดปญหาในการสัญจรของทางหลวงหมายเลข 24 ไดและจากรายละเอียดตาม
หนังสือที่อางถึงนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดชี้แจงไปยังสํานักทางหลวงที่ 7 วาอาจเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงคที่จะขอไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติม กลาวคือมหาวิทยาลัยฯไดออกแบบ
ผั ง การจราจรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยยึ ด หลั ก ให มี ค วามสั มพั น ธ กับ รู ป แบบผั งแม บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดการแออั ด ของสภาพการจราจรทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคตรวมถึ ง ต อ งให บ ริ เ วณด า นหน า ของ
มหาวิทยาลัย เปนเขตพื้นที่ใชทํากิจกรรม เชน เปนเขตพุทธสถาน (Free Zone) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงทั้ง
บริเวณ ประตู 1 และประตู 2 การจราจรสามารถหมุนวนและเขา - ออก ไดทั้ง 2 ประตูตลอดเวลา จึงมีความ
จําเปนที่จะตองขอเพิ่มไฟจราจรเพื่อควบคุมการจราจร ทั้งนี้การควบคุมการปด - เปด สัญญาณไฟจราจรจะเปด
สัญญาณพรอมกันทั้งสองจุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

