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

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
(แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
(แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตและการ
ออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร
(แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร
รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร

20. ผูอํานวยการกองกลาง
21. หัวหนางานสารบรรณ

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

วิโรจนกูฏ
อินทรประสิทธิ์
ศรีวิรัตน
วิสัยจร
ธรรมแสง
คุณวราดิศยั
วัฒนกูล
ธีระวัฒนสุข
พัฒนะศิษอุบล
ซาฮีร
โภคา
อินทรประเสริฐ
สุทธิพินิจธรรม

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

อ.เสกสันต

ศรีสันต

กรรมการ

ผศ.บรรลือ
อ.ขวัญชัย
ผศ.มนูญ

คงจันทร
เกิดแดน
ศรีวิรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผศ.บรรชา
อ.สุภชัย

บุดดาดี
หาทองคํา

นางนลินี
นางสาวมัณฑนา

ธนสันติ
เจือบุญ

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

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค
รองอธิการบดีฝายพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ไท
อ.นิธิศักดิ์
รศ.ทวีคูณ
ผศ.ศิริพร

แสงเทียน
แกวเสนา
สวรรคตรานนท
จึงสุทธิวงษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ศุภกร
นายอุดม
นายธีระศักดิ์
นางพนมศรี
นางภูษณิศา
นางสาวรุงตะวัน

ภูเกิด
คําจันทร
เชียงแสน
เลิศศุภวิทยนภา
นวลสกุล
คุณสมบัติ

(แทน)ประธานสภาอาจารย
ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
ผูอํานวยการกองแผนงาน
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
นักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552

ครั้งที่ 10/2552

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม
ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.2.1/ ว 816 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552

ครั้งที่ 3/2552

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 โดยการแจงเวียนรับรองมติ
ที่ประชุม ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.2.1/ ว 802 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON 2010 ) ในป พ.ศ. 2553
คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure
and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010 ) ในป พ.ศ. 2553 ดวยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะครบรอบ 20 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในป พ.ศ. 2553 ในโอกาสดังกลาว
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง สนั บ สนุ น ให ค ณะต า งๆ มี กิ จ กรรมทั้ ง ทางด า นวิ ช าการ งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เพื่ อ เป น การฉลองวาระพิ เ ศษของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการนี้ คณะ
วิทยาศาสตร ไดเสนอขอรับเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON 2010) ในป พ.ศ. 2553 โดยสมาคมเคมีแหงประเทศไทย เห็นชอบให
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied
Chemistry International Conference (PACCON 2010 )ในป พ.ศ. 2553 โดยการนี้ ศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จเปนประธานในพิธเี ปดการ
ประชุม ทรงบรรยายพิเศษประมาณ 45 นาที ทรงพระอนุญาตผูแทนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัด
ประชุมเขารับพระราชทานโล และทรงพระอนุญาตบันทึกภาพนิ่งและฉายภาพเคลื่อนไหว ในวันพฤหัสบดีที่
21 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผลการดําเนินงานและการเตรียมความพรอมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ดังนี้
1. การจัดทําเว็บไซต PACCON 2010
2. การรับสมัคร มีจํานวนผูสมัคร ประมาณ 850 คน และสงผลงาน Abstract ใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาจํานวน 1,400 เรื่อง
3. การประสานงาน ดานสถานที่จัดงาน หองพัก อาหารและเครื่องดื่ม การจัดบูท และการประมาณ
การคาใชจายตางๆ
4. การขอสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน
5. การประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานตางๆ ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดงาน
ที่ประชุมโดยรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1. เนื่องจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปน
กรณีพิเศษ คณะวิทยาศาสตรควรรายงานตอจังหวัดเพื่อรับทราบ
2. เรื่องการเบิกจาย คาใชจายตางๆ ควรดําเนินการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 บัณฑิตรุนเกาขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 และการขอเลื่อน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาบัณฑิตรุนเกาขอเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 และการขอเลื่อนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร สืบเนื่องจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552
โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษา นําเสนอขอมูลบัณฑิตเกาขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
และข อ มู ล บั ณ ฑิ ต ที่ ข อเลื่ อ นการเข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551 เพื่ อ ให
คณะกรรมการไดพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 11/2552 นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอขอมูลเพื่อพิจารณาตามประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การขอรับพระราชทานปริญญาบัตรในการปการศึกษา 2551 สําหรับบัณฑิตรุนเกา ใครขอเสนอ
เพื่อพิจารณา ดังนี้
1.1 ไมอนุญาต
1.2 อนุญาตโดย
1.2.1 ตองสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 1 ปการศึกษา
1.2.2 ตองสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 2 ปการศึกษา
1.2.3 ตองสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน...........ปการศึกษา
ประเด็นที่ 2 การขอเลื่อนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใครขอเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
2.1 ไมอนุญาต
2.2 อนุญาตโดย
2.2.1 อนุญาตใหเลื่อนไดไมเกิน 1 ปการศึกษา
2.2.2 อนุญาตใหเลื่อนไดไมเกิน 2 ปการศึกษา
2.2.3 อนุญาตใหเลื่อนไดไมเกิน ........ปการศึกษา
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรณีการขอเลื่อนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรไมควรเกิน 1 ป
และผูที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตองไมเปนผูที่เคยไดรับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษาพิจารณาจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

โดยมอบ

3.3 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 394 คน
- เนื่องจากเปนเรื่องพิจารณาเรงดวน ที่ประชุมเห็นชอบใหแยกระเบียบวาระเพื่อเสนอแจงเวียน
ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.2.1/ว 853 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 งบประมาณสําหรับการซอมแซมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา งบประมาณสําหรับการซอมแซม
ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย หลังที่ 3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซอมบํารุง
หลังคาที่พักอาศัย จํานวน 11 หอง เนื่องจากหลังคารั่ว และกองแผนงานเสนอใหมีการปรับอัตราคาบํารุงที่พัก
อาศัยจากผูเขาพัก เพื่อเปนงบประมาณสํารองในการบํารุงรักษาอาคารที่พักอาศัย
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลจํานวนหองพักอาคารชุดหลังที่ 1 ถึง 4
หลังที่
จํานวนหอง
1
52
2
48
3
72
4
72
2. อาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 1 ถึง 4 จัดเก็บคาบํารุงหองจากผูเขาพักอาศัย เดือนละ 150 บาท
- มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เรื่อง การจัดเก็บคา
บํารุงอาคารชุดพักอาศัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังที่ 1 ถึง 4 (เพิ่มเติม) จาก 150 เปน 200 บาท
- สําหรับอาคารชุดอาศัย หลังที่ 5 จัดเก็บคาบํารุงหองจากผูเขาพักอาศัย เดือนละ 800 บาท
3. มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณสําหรับการซอมบํารุงเฉพาะหองพักที่วางลง ในอาคารหลังที่ 1-4
นับตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เปนตนมา
สําหรับอาคารหลังที่ 5 มีการบริหารจัดการภายในโดยคณะอนุกรรมการอาคารชุดพักอาศัย
4. งบประมาณสําหรับการซอมแซม อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 1 ถึง 4 ที่มีการใหบุคลากรเขาพัก
อาศัยเปนเวลาเกิน 10 ป มีการทรุดโทรมโดยเฉพาะรอบอาคารที่สมควรตองไดรับการปรับปรุงซอมแซม
ประกอบกับการประมาณการคาใชจายตองมีการใชงบประมาณจํานวนมาก
ดังนั้นเพื่อใหผูพักอาศัยภายในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยไดรับความสะดวกและปลอดภัย
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการซอมแซม
ในแต ล ะป แ ละเพื่ อให เ กิ ด ความเหมาะสมในส ว นที่ เ กี่ย วกั บ คา บํา รุ งห อ งพั ก โดยขอเสนอให ปรั บ เพิ่ ม จาก
200 บาท เปน 500 บาท ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1. การเพิ่มอัตราคาบํารุงหองพัก ควรพิจารณานําขอมูลดานขนาดพื้นที่มาคํานวณและคิดเปน
อัตราที่แตกตางกันตามขนาดพื้นที่ในแตละหอง ทั้งนี้เพื่อความเปนธรรมสําหรับผูพักอาศัย
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2. การพิจารณาจัดสรรหองพักสําหรับผูเขาพักใหม ควรใชหลักการ การซอมบํารุงใหมีสภาพที่ดี
พรอมเขาพักไดทันที และเมื่อผูเขาพักมีความประสงคขอยายออกจากหองพัก จะตองมีการตรวจสภาพและ
ประเมินคาใชจายเพื่อซอมบํารุงใหอยูในสภาพเดิมทุกประการ
3. สําหรับการซอมแซมปรับปรุงอาคารในสวนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผูพักอาศัย
ขอใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ประสานกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อทําการประเมินคาใชจาย
และสงใหกองแผนงานพิจารณาตั้งงบประมาณตอไป

4.2 แนวทางการสงเสริมความรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการสงเสริมความรู
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการ และสํานักวิทยบริการไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ในปการศึกษา 2551
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายวิชาในการศึกษาของนักศึกษา (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
โดยประธานที่ ป ระชุ ม ได ใ ห ข อ เสนอแนะแก สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ในแนวทางการส ง เสริ ม ความรู
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา โดยใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา ดังนี้
1. การพิจารณาจัดอบรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หรือการจัดรวมกับกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหไดกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาใหม
ทั้งหมด
2. การพิ จารณานําโปรแกรมการจัดอบรมผนวกเขา กั บการจั ดการเรี ยนการสอนในหมวดวิช า
พื้นฐาน หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการระบบสารสนเทศ โดยประสานกับอาจารยผูสอนใน
รายวิชานั้นๆ เพื่อจัดโปรแกรมพิเศษหรือการสํารองที่นั่งใหกับนักศึกษาเพื่อเขาอบรมเปนหมูคณะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
4.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนง พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีพระราชกฤษฎี กา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็ มวิทยฐานะ และครุย ประจํ าตํ า แหน ง ของมหาวิ ท ยาลัย อุบลราชธานี จํา นวน 3 ฉบับ ไดแ ก ฉบับ แรก
พ.ศ. 2539 มีการกําหนดปริญญาในสาขาวิชา จํานวน 4 สาขา และกําหนดลักษณะครุยประจําตําแหนงตางๆ
ไว ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2535
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ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 มีการกําหนดปริญญาในสาขาและอักษรยอเพิ่มเปน 6 สาขา มีผลบังคับ
ใชตั้งแต วันที่ 28 ธันวาคม 2542
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 มีการกําหนดปริญญาในสาขาและอักษรยอเพิ่มเปน 12 สาขา และแกไข
ลักษณะครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2552
จากขอมูลดังกลาวขางตน เปนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 มาตรา 49 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ไดแก กําหนดใหครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา
ตําแหนง ลักษณะและสวนประกอบของครุยและเข็มวิทยฐานะ ซึ่งตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในป 2552 มีขอสังเกตการใชครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา วาสามารถใชได
เฉพาะงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือสามารถนําไปใชในโอกาสใดบาง ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนําไปใชไมเหมาะสม
หลักการ/แนวคิด
ตามมาตรา 49 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
กําหนดใหครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมาตรา 5 บท กําหนดโทษ มาตรา 50 ผูใดใชครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ หรือเครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัย
โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใดๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 5 หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จากขอมูลดังกลาวมาขางตน จึงสมควรกําหนดเปน “ขอบั งคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. 2553” ตามวรรคสามแหง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต บุ ค ลากร ผู บ ริ ห ารคณาจารย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เขาใจถูกตองเรื่องการใชครุยและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังไมเคยตรา
ขอบังคับที่เกี่ยวของนี้มากอน ในขอบังคับนี้ กําหนดการใชครุยและเข็มประจําตําแหนง และการแตงกาย
ประกอบการใชครุย สรุปไดดังนี้
ขอ 1 – ขอ 4 ขอกําหนดทั่วไป ไดแก ชื่อขอบังคับ นิยาม อํานาจหนาที่
ขอ 5 - ขอ 11 บททั่วไปในการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ กําหนดงานที่สามารถใชชุดครุยและ
เครื่องแตงกายประกอบครุย ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกา
ขอ 12 - ขอ 15 การประดับเข็มวิทยฐานะในโอกาสตางๆ
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อออกเปนขอบังคับใชตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกําหนด
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและไดใหขอเสนอแนะในการปรับแกไขรางขอบังคับฯ ดังนี้
หนาที่ 1-2
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(ขอ 8 และ 9) มีขอความซ้ํา “ อาจารย ” และ “ คณาจารย ”
หนา 2
วงเล็บ (1) คําวา “ ชุดแซ็ค ” ตรวจสอบขอความ
หนา 4
ขอ 12 พิจารณา ขอ ก ควรเพิ่มคําอธิบาย หรือนิยามของคําวา “งานพิธี งานรัฐพิธี ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ”
ขอ ข พิจารณาการประดับเข็มวิทยฐานะ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. หลีกเลี่ยงการอธิบายในรายละเอียดของขอปฏิบัติที่เข็มงวดจนเกินไป
2. ใหพิจารณาปรับขอความใหสนั้ กระชับและไมใชขอความซ้ํากัน
3. ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ปฏิ บั ติ เ อื้ อ ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ที่ ส ามารถยื ด หยุ น ได ต ามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะตองไมจํากัดสิทธิของบัณฑิตจนเกินไป
4. เนื่องจากมีขอ บังคับในเรื่องเครื่องแบบนักศึกษาไวแลวและเพื่อใหขอความกระชับมากขึ้น
ควรปรับคําอธิบายเรื่องชุดทีส่ วมดานในชุดครุย

มติที่ประชุม

:
ประชุมมีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแกไขรางขอบังคับตาม
ขอเสนอแนะ และขอใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป

4.4 การดําเนินงานเครือขายพัฒนาอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินงานเครือขายพัฒนา
อุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงเสริมสนับสนุน
ให สถาบัน อุ ด มศึก ษา สร างความร ว มมื อปฏิบัติภารกิจ ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในลั ก ษณะ
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินงาน เชนเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เครือขายบริหารการวิจัย เครือขาย
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงถือเปนโครงสรางหนึ่งของระบบ
บริหารจัดการอุดมศึกษา ในปงบประมาณที่ผานมาก งานพัฒนาหลักสูตร และงานสงเสริมการเรียนการสอน
ได ร ว มดํ า เนิ น งานกั บ เครื อ ข า ยด า นอนุ ก รรมการการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาอาจารย
มีการประชาสัมพันธและเขารวมนําเสนอผลงานการพัฒนาการสอน (D4LP) กับ POD Thailand
ทั้งใน
สวนกลาง ภูมิภาค และตางประเทศ (POD USA) มีการอบรมเผยแพรความรูการพัฒนาการสอนโดยใช D4LP
ใหกับสถาบันเครือขาย 12 สถาบัน
ภารกิจของเครือขายที่ดําเนินงาน มีโครงการและกิจกรรมอยู 6 กลุม ไดแก
1) กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
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2) กลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน
3) กลุมงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
4) กลุมงานผลิตและพัฒนาอาจารย
5) กลุมงานบริหารเครือขายสารสนเทศและแผนงาน
6) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
ในป 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหงบประมาณดําเนินโครงการประมาณ 10
ลานบาท ใหมหาวิทยาลัยแมขายตางๆ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดหักเปนคาบริหารจัดการโครงการ
รอยละ 10 เปนเงิน 1 ลานบาท)
ในการดําเนินงานที่ผานมา ผูแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกลุมตางๆ ไดเขารายงานกับแม
ขาย โดยใชงบประมาณภายในงานที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยยังไมมีการแตงตั้งหรือมอบหมายภาระหนาที่ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลั ย เชน คณะทํางานที่ควรมีคณะ หนวยงานภายในมหาวิ ทยาลัยเขามามีสวนรว ม
เพื่อใหเกิดเปาหมายอยางเปนระบบทั้งมหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- พิจารณาแนวทางการดําเนินงานเครือขาย ทั้ง 6 กลุม ผูบริหารและผูรับผิดชอบที่สามารถตัดสินใจ
ไดในการเขารวมประชุมกับเครือขาย เพื่อการวางแผน การพัฒนาการทํางานรวมกับเครือขาย
ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย ที่ประชุมไดพิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบดังนี้
1) กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2) กลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน
3) กลุมงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4) กลุมงานผลิตและพัฒนาอาจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
5) กลุมงานบริหารเครือขายสารสนเทศและแผนงาน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
6) กลุมงานสงเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
4.5 รางประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดวยงานพัฒนาหลักสูตร มีหนาที่ในการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะตางๆ ในการดําเนินงานที่ผานมาพบวา การแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะตางๆ
มีเกณฑการแตงตั้งที่แตกตางหลากหลายไมเปนมาตรฐาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ และตําแหนงทางวิชาการพิเศษ พ.ศ. 2548 กําหนด
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ
เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับ และมาตรฐานเดียวกันไดแก
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1) อาจารยพิเศษ หมายถึงบุคลากรที่มิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเทา หรือเปนผูมีความรูความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญและมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ หรืออาชีพแหงตนจนเปนที่ประจักษแกบุคลากรทั่วไป หรือเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพใน
สาขานั้ น มี ห น า ที่ ใ นการสอน ร ว มสอน หรื อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา หรื อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การจัดการเรียนการสอนหรือการควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามที่กําหนดไวในรายวิชาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรของสถาบันสมทบและหรือสถาบันในความรวมมือของมหาวิทยาลัย
2) ใหคณะพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 เพื่อเสนอขอแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ กอนเปด
การเรียนการสอนในแต ละภาคการศึกษาอยางนอย 30 วัน และใหมีภาระงานสอน รายวิชาในหลักสูตร
ไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3) กรณีเปนอาจารยหรือบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหสามารถแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษได
ตามเงื่อนไขขอ 1 และ ขอ 2
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เพื่อใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงใหเปนมาตรฐานในการดําเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะการแตงตั้งอาจารยพิเศษเนื่องจากมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑการแตงตั้ง
อาจารยพิเศษปรากฏอยูในขอบังคับมหาวิทยาลัยอยูแลว แนวปฏิบัติคืออาจารยภายในมหาวิทยาลัยไมสามารถ
แตงตั้งเปนอาจารยพิเศษได ในสวนของการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ นั้นใหขึ้นอยูกับคณะเปนผูพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม โดยไมตองจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย

4.6 ขอแกไขเพิ่มขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอแกไขเพิ่มขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดวยมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดั บ ปริ ญ ญาเข า สู ก ารศึ ก ษาในระบบ พ.ศ. 2545 ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางไว เ ป น มาตรฐาน
การปฏิบัติ เพื่อสอดคลองและเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งปจจุบันหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีการเทียบโอนเขาสูการศึกษาในระบบมากขึ้น
ซึ่งเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ในการดําเนินงานดานหลักสูตรจะมีการกําหนด
รายละเอียดการเทียบโอนไวในหลักสูตร ในทางปฏิบัติที่ผานมา ขอบังคับของมหาวิทยาลัยทั้งสองระดับไม
กําหนดอํานาจหนาที่ไว ทําใหอธิการบดีไมสามารถออกประกาศการดําเนินงานตามหลักเกณฑมาตรฐานได
การดําเนินงานตามขอบังคับใชประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 เปนมาตรฐาน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
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ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เสนอขอแกไขเพิ่มเติม/ยกเลิกขอความใน
1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ขอ 57
2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ขอ 22

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม

4.7 รางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สื บ เนื่ อ งจากการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศเรื่อง แนวทางการ
บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 เมื่ อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2552 เพื่อใชเปนการกําหนดเปาหมายของการจัดการการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
วัตถุประสงคของประกาศดังกลาว เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยควรจัดทําประกาศแนวทางการบริหารจัดการตามกรอบมาตรฐานใหเปนระบบ
กลไก ในการดํ า เนิ น งานและเป น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบมาตรฐานการดํ า เนิ น งานด า นวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือใหผูบริหารหลักสูตรและคณบดี ติดตามประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ตอไป
ในปการศึกษา 2553 จะมีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปดการเรียนการสอน 88
หลักสูตร และมีหลักสูตรสาขาใหม จํานวน 6 สาขาวิชา ที่จะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติจําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชาและ
ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1) การเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอการบริหรจัดการงานดานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
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2) พิจารณาแนวทางการดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอ 4 ที่กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน
ที่ประชุมไดพจิ ารณาและไดใหขอเสนอแนะในการปรับแกไขรางขอบังคับฯ ดังนี้
หนาที่ 1
ขอ 4
4.1.1 คณะพิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนการเปดหลักสูตรใหมและความพรอมของหลักสูตร
ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรผานงานพัฒนาหลักสูตร แกไขเปน คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ( พรอมขอใหปรับแกในขอ 4.1.4 – 5 รวมดวย)
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหงานพัฒนาหลักสูตร กองแผนงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณารวมกันและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4.2.2 เพิ่มขอความ “ กรอบมาตรฐานวิชาชีพ ”
4.2.3 - ตัดขอความ “ ขอ ”
- พิจารณาปรับขอความ “ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม ” เปน “ นับจากวันที่
ไดรับเอกสาร ”
4.2.4 ตัดขอความ “ กอนอยางนอย 1 ป การศึกษาที่จะรับเขา ”
4.2.5 - เปลี่ยนขอความ “ สมาคมวิชาชีพ ” เปน “ สภาวิชาชีพ ”
เนื่องจากกระบวนการในขอ 4.2.5 จะขัดแยงกับขอ 4.2.1 ในประเด็นเมื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ไมควรยอนไปที่
คณะ ขั้นตอนทุกอยางตองเสร็จสิ้น
หนาที่ 2
ขอ 4
4.2.6 เนื่องจากกระบวนการในขอดังกลาว เปนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยควร
พิจารณาปรับขอความ ใหมคี วามกะทัดรัด และกระชับยิ่งขึ้น เชน “ งานพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ” เปนตน
หนาที่ 4
ขอ 4
4.3.7 พิจารณาปรับขอความ เปน “ ภายใน 30 วัน หรือสิ้นสุดปการศึกษา ”
ขอ 6 ปรับขอความ เปน “ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาปรับแกไขตามเสนอ
ทั้งนี้ขอใหนาํ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
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4.8 สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิ บั ติราชการตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติร าชการ
พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน 2552)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน 2552)
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําคูมือการประเมินผลงานปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล
และดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2552 ความละเอียดทราบแลวนั้น
ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเปนผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
ดังนั้นจึงใครขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 30 ตัวชี้วัด
เปนตัวชี้วัดหลัก 18 ตัวชี้วัด และแยกเปนตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชี้วัด โดยผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน มีคา
คะแนน 2.454 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนั้นจึงใครขอรายงานสภาพการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม - กันยายน 2552) ดังตอไปนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย มีจํานวน 15 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย หรือมีผลการดําเนินงาน 1-2 คะแนน มี
จํานวน 12 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานขึ้นกับหนวยงานตนสังกัด และรอบผลการประเมินจาก
หนวยงานภายนอก มี 3 ตัวชี้วัด
ที่ประชุมไดพิจารณาใหขอเสนอแนะสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่มีคาคะแนน 1-2 คะแนน ในตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ขอใหกองแผนงานพิจารณาหารือคณะในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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4.9 คาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุมรองอธิกรบดี
ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เพื่อพิจารณา(ราง) คาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีมติเห็นชอบคาเปาหมายและ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น
ทั้งนี้ มหาวิ ท ยาลัย ไดเสนอคา เปา หมายป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ต อ สํ านั กงาน ก.พ.ร.
และมอบหมายหน วยงานรั บผิดชอบตัว ชี้วัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบั ติราชการฯ ดัง กลา วแลว
ตามหนังสือที่ ศธ 0529.1.2/ว 1888 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะ
ประเด็นที่ 1 คาเปาหมายและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเด็นที่ 2 พิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ จํานวน 5 กระบวนงาน จาก 3 กลุมกิจกรรม เพื่อ
เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมไดขอใหมีการพิจารณาปรับแกไขและกําหนดผูรับผิดชอบหลักดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปน
นานาชาติ แกไขเปน รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ/งานวิเทศสัมพันธ
2. ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มอบรองอธิการบดีฝายวางแผน
และสารสนเทศ
3. ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ มอบหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบใหดําเนินการปรับแกไขตามที่ประชุมพิจารณา
4.10 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เมื่อเดือนมิถุนายน
2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ
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1) ดานประชาธิปไตย (DEMOCRACY) การมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธาและ
เชื่อมั่นในการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการ
ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความเปนไทย (DECENCY) การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูผิดชอบ ชั่วดีมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป
3) ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด(DRUG-FREE) การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติด
และรูจักหลีกเลี่ยง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(สกอ.)ในฐานะหน ว ยงานต น สั ง กั ด จึ ง ได พั ฒ นา
องคประกอบและตัวบงชี้ตามนโยบายของรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี ไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีการกําหนดจํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติม 2 ตัวบงชี้ โดยเปนองคประกอบที่ 10 ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรูเจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม
แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มหาวิทยาลัยสามารถนํานโยบายไป
พิจารณาถึงความเหมาะสมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองตอ
นโยบายเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 เปนตนไป สําหรับการติดตามประเมินผลใหมีการ
ดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในพรอมทั้งสงรายงานผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 120 วันหลังวัน
สิ้นสุดปการศึกษา
การดําเนินงานเบื้องตนของมหาวิทยาลัย คณะทํางานการจัดการความรูและพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ไดพิจารณาเสนอแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
- ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
- ระดั บ คณะ/สํานัก ในการดํา เนิน การจัด กิ จกรรม/โครงการใหพิ จารณาถึ งความสอดคลองกั บ
นโยบาย 3 ดี
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา
- ใหความเห็นชอบผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี ในระดับมหาวิทยาลัย
- ขอเสนอแนะอื่นๆ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยดังนี้
องคประกอบและตัวบงชี้
หนวยวัด
ผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ขอ
ศูนยการจัดการความรู
ตัวบงชี้ที่10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี ผลผลิต
งานกิจการนักศึกษาและ
คณะ/สํานัก/หนวยงาน
ดี มีความรูเจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
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4.11 การยืนยัน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการยืนยัน วิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตร เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชวงป พ.ศ. 2551 -2560
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 วันเสารที่ 29 มีนาคม 2551 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
บริหารมหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบแลวนั้น
เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตัวบงชี้ที่ 1.1:มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการยืนยัน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน เพื่อจักไดใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.12 การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การบริหารจัดการ
อาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ
เพื่อใหนักศึกษาไดมีสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการและวิชาดานการ
ทองเที่ยว โดยมีคณะศิลปศาสตรและคณะบริหารศาสตร เปนคณะหลักที่เกี่ยวของโดยตรง และนักศึกษาในคณะ
อื่นๆ สามารถที่จะใชเปนสถานที่ฝกงานในลักษณะที่สอดคลองกับแตละสาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดวยเชนกัน นอกจากนั้นสามารถใชเปนแหลงในการสรางรายได เปนผลมาจาก
การดําเนินกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชน ใชเปนสถานที่ในการจัดสัมมนาและฝกอบรม ใหกับองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงดวย ซึ่งรายไดที่เกิดขึ้น จะสามารถนํามาใช
จายเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพดานวิชาการที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น
โดยจากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ครั้ ง การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2552 ในวั น เสาร ที่ 31 มกราคม 2552 ได ใ ห
มหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารโดยมีหนาที่
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หลัก คือการใหข อเสนอรู ปแบบลักษณะของการบริห ารจัดการที่เ ห็นว า มี ความเหมาะสมกั บศักยภาพและ
ความสามารถ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสามารถเปดดําเนินการและใชประโยชนได ตั้งแตป 2553 เปนตนไป
รวมทั้งใหขอเสนอของรูปแบบการบริหารจัดการ ที่เห็นวาควรมีการดําเนินการเพื่อใหการใชประโยชนของ
อาคารแหงนี้ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อการเปนสถานที่สําหรับการสอนและการฝกงาน ใหนักศึกษามีทักษะ
ดานการบริการที่เปนมาตรฐาน ของการใหบริการอยางแทจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดนําเสนอรูปแบบการ
บริหารในสังกัดของมหาวิทยาลัย โดยไดรายงานผลการศึกษา องคประกอบในการบริหารจัดการและแผน
ธุรกิจในการสรางเสริมรายได
หลักการ/แนวคิด
เพื่อใหการดําเนินงานในการจัดระบบการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว
เปนอยางตอเนื่อง จากการที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการในกํากับของมหาวิทยาลัย
ตามรายงานผลการศึกษา จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันเสารที่ 26 กันยายน 2552
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยและบริหารธุรกิจ ในรูปแบบ
การบริหารสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริม
การวิจัยและบริหารธุรกิจ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ ทั้งนี้ทาน
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมีบัญชาใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อ
การสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
เพื่อใหสามารถดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงแตงตั้งใหมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการ
วิจัยดานบริหารธุรกิจ นั้น
บั ด นี้ ค ณะกรรมการได ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการบริ ห ารจั ด การอาคาร
ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยสรุปแผนการดําเนินงานบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ ฯ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. แผนการดําเนินการบริหารศูนยปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจฯ
2. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานศูนยปฏิบัติการ
โรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ. 2552
3. ขออนุมัติหลักการในการบริหารงานบุคคล ในศูนยปฏิบัติการฯ ที่ใหบุคคลที่เปน
ขาราชการและพนักงานเงินงบประมาณที่ตองการสอบคัดเลือก สามารถตัดโอนอัตราและเงินเดือนไปตั้งจายที่
ศูนยปฏิบัติการฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
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4.13 การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดอยูในกลุมสถาบันมุงเนนการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ. 2549 -2553) ตามมาตรฐานและ
เกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือสมศ.
ส ง ผลให ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ และคณะต อ งดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในตามเกณฑ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของกลุ ม สถาบั น ที่ เ น น การวิ จั ย มาตั้ ง แต ป 2550 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานสอดคล อ งกั บ การเป น
มหาวิทยาลัยในกลุมสถาบันที่เนนการวิจัย
บัดนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือสมศ.
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) มหาวิทยาลัยเหมาะสมที่
จะอยูในสถาบันอุดมศึกษากลุมใด โดยสภามหาวิทยาลัยตองใหความเห็นชอบ และแจงใหสมศ.ทราบภายใน
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สําหรับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ข (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ขอเท็จจริง
มติสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 5/2552 วันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552 เสนอให
มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเขมแข็ง โดยเลือกกลุมมหาวิทยาลัยอยูในกลุม
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง แตเนื่องจากบางคณะอาจมีผลงานดานการวิจัยไมเปนไปตามมาตรฐานซึ่งเมื่อรับ
การประเมินอาจสงผลตอการรับรองมาตรฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้นมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2552 วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 จึงเห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวา
ควรจะอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษาใด เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ภายใน พ.ศ. 25542558)
รูปแบบการดําเนินงานมีดังนี้
• ผลการดําเนินงานจะตองรายงาน 3 ป ยอนหลัง คือปการศึกษา 2551 เปนตนไป
• ประเมินระดับมหาวิทยาลัยทุกคณะและวิทยาเขต (ถามี)
• จํานวนตัวบงชี้และคาน้ําหนัก แยกตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

- 19 ข(1) ผลิต
บัณฑิต ป.ตรี

ข(2) ผลิต
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
บัณฑิตป.ตรี+ ค (1) ผลิต
ค(2) ผลิต
มาตรฐาน
พัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา บัณฑิต ป.ตรี
และวิจัย
1. ดานคุณภาพบัณฑิต
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
5 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
40 %
30 %
30 %
40 %
2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 3 ตัวบงชี้/
4 ตัวบงชี้/
5 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
15 %
15 %
30 %
15 %
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 3 ตัวบงชี้/
5 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
15 %
25 %
10 %
15 %
4. ดานการทํานุบํารุง
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
ศิลปวัฒนธรรม
5%
5%
5%
5%
4 ตัวบงชี้/
4 ตัวบงชี้/
4 ตัวบงชี้/
5. ดานการบริหารและพัฒนา
4 ตัวบงชี้/
สถาบัน
(2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย)
15 %
15 %
15 %
15 %
6. ดานการประกันคุณภาพภายใน 3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
3 ตัวบงชี้/
10 %
10 %
10 %
10 %
19 ตัวบงชี้/
22 ตัวบงชี้/ 23 ตัวบงชี้/
19 ตัวบงชี้/
(2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย) (2ตัวบงชี้ยอย)
รวม
100 %
100 %
100 %
100 %

ง เนนการ
วิจัยขั้นสูง
และผลิต
บัณฑิตศึกษา
5 ตัวบงชี้/
30 %
5 ตัวบงชี้/
30 %
3 ตัวบงชี้/
10 %
3 ตัวบงชี้/
5%
4 ตัวบงชี้/
(2ตัวบงชี้ยอย)
15 %
3 ตัวบงชี้/
10 %
23 ตัวบงชี้/
(2ตัวบงชี้ยอย)
100 %

หลักการพิจารณา
กลุม ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยควรอยูในกลุมนี้มากที่สุด
เนื่องจากพันธกิจและผลการดําเนินงานที่ผานมา
กลุม ข (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยไมสามารถเขา
กลุมนี้ได เนื่องจากเหมาะสมกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิตดานวิชาชีพครู โดยตัวบงชี้เฉพาะที่ตองไดรับการประเมิน
ไดแก ตัวบงชี้ 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพขั้นสูง
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย ค
(2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไมสามารถเขากลุมนี้ได เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของกลุมสาขาวิชา
กลุ ม ง สถาบั น ที่ เ น น การวิ จั ย และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเฉพาะระดั บ ปริ ญ ญาเอก
มหาวิทยาลัยไมควรเขากลุมนี้ เนื่องจากตองเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะปริญญาเอกที่ลุมลึก
ดิ่งเดี่ยว และเชี่ยวชาญ เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก ฯลฯ มุงพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลางของอุดมศึกษาของภูมิภาคและของโลกได
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(ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาโท-เอก รอยละ 48 (ปริญญาเอก รอยละ 14)
และนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโท – เอก 765 คน (ปริญญาตรี 12,046 คน )) (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหงานประกันคุณภาพฯ พิจารณาประสานหารือกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการแบงกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องนิยามและมาตรฐานตัวบงชี้เฉพาะในแตละกลุมสถาบัน เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินในการเลือกกลุมสถาบัน เพราะถาหากพิจารณาโดยขาดความละเอียดรอบคอบ อาจจะสงผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยในระยะยาว

4.14 แผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ รวมกับกองแผนงาน และงานพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ ซึ่งจะมา
รองรับการประเมินผลตอตัวชี้วัดที่ 3.4
แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติ
วิสัยทัศน
การจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติ
2. พัฒนาและเตรียมความพรอม ใหกับบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาวิชาการและสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกอบอาชีพและใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธนนได
3. สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศและหนวยงานระหวางประเทศ
4. พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร รวมทั้งการบริการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสรางความพรอมในการจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติ
เปาประสงค
1. นักศึกษามีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น และมีโอกาสใชชีวิตใน
วัฒนธรรมสังคมอื่น
2. บุคลากรมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นและมีโอกาสใชชีวิตใน
วัฒนธรรมสังคมอื่น
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3. บุคลากรมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษในการสอนหลักสูตรนานาชาติ
4. บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ
2. การเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการในการจัดการจัดการศึกษานานาชาติ
เปาประสงค
1. มีหลักสูตรนานาชาติที่เปนมาตรฐาน
2. มีผูเชี่ยวชาญตางประเทศรวมสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (Visiting Scholar)
3. มีความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
4. ดํารงรักษาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศและหนวยงานระหวางประเทศ
5. มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
6. มีการสนับสนุนใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาและบุคลากรเพื่อใหมีโอกาสไปศึกษาและ
เรียนรูวัฒนธรรมในตางประเทศ
7. มี ก ารวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ต า งประเทศหรื อ การวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การร ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา/
หนวยงาน
8. มีการเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในระดับนานาชาติ
9. มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของดุษฎีบัณฑิตในระดับนานาชาติ
10. มีการเผยแพรผลงานของบุคลากรจากวิทยานิพนธของดุษฎีบัณฑิตในระดับนานาชาติ
3. การบริหารจัดการการศึกษานานาชาติ
เปาประสงค
1. มีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่มีโครงสรางระบบการบริหาร จัดการและการบริหาร
ดานการศึกษานานาชาติ ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีคูมือปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติ One stop service
3. มีคูมือการรับเขาศึกษาสําหรับใหนักศึกษาตางประเทศ
4. มีแผนพับ/สื่อวิดีทัศนประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
อื่นๆ
5. มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ
6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานดานการตางประเทศของมหาวิทยาลัย
7. มีบุคลากรดานการติดตอกับตางประเทศที่มีศักยภาพ
8. มีการประชาสัมพันธผานสื่อหรือนิทรรศการการศึกษา
9. มีระบบและคูมือที่เกี่ยวของกับการบริการ และการรับรองอาคันตุกะชาวตางประเทศ
10. มีปายประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ
11. มีที่พักสําหรับนักศึกษานานาชาติ
12. มีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศปฏิบัติงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ
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13. มี ก ารฝ ก อบรมทั ก ษะด า นภาษาและวั ฒ นธรรมต า งชาติ แ ก บุ ค ลากรของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
14. มีการดําเนินการ KM ดานวิเทศสัมพันธ
15. มีการจัดการนําระบบบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ
16. มีแผนปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. การบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค
1. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ

5.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552
รอบ 4 เดือน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 รอบ 4 เดือน ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ตามกรอบการดําเนินงาน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ในคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เพิ่มตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)หรือสมศ.19 ตัวบงชี้
และตัวบงชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอีก 13 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 63 ตัวบงชี้ นั้น
งานประกันคุณภาพฯ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพดังกลาวตามผลการดําเนินงานรอบ 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 52) ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน
ผลการประเมินคุ ณ ภาพภายใน ประจํ าปการศึก ษา 2552 ในภาพรวมระดั บมหาวิทยาลัย
ไดคาคะแนน 0.84 คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งอยูในระดับตองปรับปรุงและหากประเมิน
เฉพาะตั ว บ ง ชี้ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย จะได ค า คะแนน 0.90 คะแนน
ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับตองปรับปรุง
หมายเหตุ - ผลการประเมินตนเองนี้ยังไมครบถวนทุกองคประกอบและแตละตัวบงชี้เนื่องยังไมเสร็จ
สิ้นตามปการศึกษา 2552
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ประเด็นที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงาน
มีการรายงานขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ คือขอมูลที่รายงานตามปงบประมาณ 2552 (เสร็จสิ้น
แลว) และขอมูลที่รายงานตามปการศึกษา 2552 (อยูระหวางการดําเนินงาน) ดังนี้
1. ผลงานตามปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 19 ตัวบงชี้ โดยมีการรายงานขอมูลจํานวน 18 ตัวบงชี้
2. ผลงานตามปการศึกษา 2552
จํานวน 44 ตัวบงชี้ มีการรายงานขอมูลจํานวน 32 ตัวบงชี้
3. การรายงานผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบจากสวนกลาง
1. กองกลาง
2. กองแผนงาน
3. กองคลัง
4. งานกิจการนักศึกษา
5. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ขอมูลจากคณะ/สํานัก
1. คณะเภสัชศาสตร
2. คณะนิติศาสตร
ปญหาและอุปสรรค
หนวยงานที่รับผิดชอบไมรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหเกิดผลกระทบดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม และปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานได
2. คณะ/หนวยงานไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะใชจากสวนกลางได
3. คณะ/หนวยงานไมสามารถนําขอมูลพื้นฐาน เชน FTES เปนตน ไปใชในการวางแผน
งานและบริหารจัดการภายในคณะ/สํานัก/มหาวิทยาลัยได
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
1. ผลการประเมินตนเองรายองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2552 (ขอมูลยังไมครบถวน)
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบและตัวบงชี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 รายงานการใชจายงบประมาณและการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานการใชจาย
งบประมาณและการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ได รับ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 704,760,500 บาท และไดรั บ อนุ มั ติ เ งิ น ประจํ า งวดแล ว เปน เงิ น
704,760,500 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ไดรับ
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2552 มี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณไปแล ว ทั้ ง สิ้ น เป น เงิ น
576,392,028.01 บาท คิดเปนรอยละ 81.30 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวด
การเบิกจายดังกลาว ต่ํากวา ที่รัฐบาลกําหนดไว (เทากับรอยละ 94 ) คิดเปนรอยละ 12.70
ของงบประมาณที่ไดรับแต สูงกวา อัตราการเบิกจาย ณ สิ้นปงบประมาณ 2551 รอยละ 3.27 (เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มียอดรายจายทั้งสิ้น เปนเงิน 499,534,562.02 บาท รอยละ 78.03 ของงบประมาณ
ที่ไดรับและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด) ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางใหม ประจําปมีความลาชากวาแผนการดําเนินงานที่กําหนด เชน รายการปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 งบประมาณ 15 ลานบาท และรายการ
สถานีจายไฟฟายอย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง งบประมาณ 15 ลานบาท
เปนตน ประกอบกับงบประมาณคากอสรางผูกพัน (รายการอาคารเรียนรวม 5 งบประมาณ 39.444 ลานบาท)
มีการกอสรางลาชากวาแผนการดําเนินงานกอสราง เนื่องจากผูรับเหมาขาดสภาพคลองในการดําเนินงาน
การเบิ ก จ า ยงบประมาณดั ง กล า ว รวมการเบิ ก จ า ยงบกลาง รายการคา ใชจ า ยการปรั บ เงิ น
ค า ตอบแทนบุ ค ลากรภาครั ฐ และรายการเงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ น และเงิ น ปรั บ วุ ฒิ ข า ราชการ
ที่มหาวิทยาลัยไดรับโอนจากกรมบัญชีกลาง เปนเงิน 1,845,681 บาท
และมี ก ารโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณโดยอํา นาจอธิ ก ารบดี ต ามความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนเงิน
43,562,150 บาท ดังนี้
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดําเนินงานเปนงบเงินอุดหนุน เปนเงิน
81,700 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน เปน งบดําเนินงาน เปนเงิน
5,345,740 บาท
(เปนการโอนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง ไมชําระหนี้คา กระแสไฟฟาคางชําระ)
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบบุคลากร
20,621,119 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบเงินอุดหนุน
331,100 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบลงทุน
17,182,500 บาท
จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน เปนเงิน
5,345,763.80 บาท ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารใช จ า ยงบประมาณเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและก อ ประโยชน สู ง สุ ด
มหาวิทยาลัยจึงไดใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนินการตางๆ โดยสรุปเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2545 – 2551 ไดดังนี้

- 25 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
รวม

ชําระหนี้คา
สาธารณูปโภค
3,067,200.00
3,896,400.00
4,913,400.00
7,811,653.00
3,588,000.00
11,825,486.70
5,345,740.00
5,345,740.00
45,793,609.70

เบิกหักผลักสงเปน
รายไดแผนดิน
60,647.00
167,467.53
3,899.59
550.00
541.98
233,106.10

รายการอื่น
736,925.00
103,100.00
840,025.00

ทั้งนี้ มีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปเปนเงิน 131,786,498 บาท คิดเปนรอยละ 18.70
ของงบประมาณที่ไดรับ
สําหรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 และ 2551 ที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป เปนเงิน
165,281,104 บาท เบิกจายแลว จํานวน 53,461,406 บาท คิดเปนรอยละ 32.35 ของงบประมาณที่กันเงินไว
เบิกจายเหลื่อมปคงเหลือที่ตองเบิกจายในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อีกเปนเงิน 111,819,698 บาท
ในดานผลสํ าเร็จการดําเนิ นงานตามตั วชี้ วัด ตางๆ ของสํานักงบประมาณในระดั บผลผลิ ต
พบวาในดานการผลิตบัณฑิตผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จะมีผลการดําเนินต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ สําหรับผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะมีผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา และตัวชี้วัดผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งใน ในตัวชี้วัดรอยละของนายจางมีความพึงพอใจตอผล
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา จะมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในทุกผลผลิต : ผูสําเร็จ
การศึกษา 3 สาขา
ผลสําเร็จการดําเนินงานในดานการวิจัยทั้งในผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จะมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัด
จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ และตัวชี้วัดรอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินงานในผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวบงชี้ในทุกมิติ ยกเวนการดําเนินงานในตัวชี้วัดจํานวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการซึ่งมีผลการดําเนินต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
การดําเนินงานในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป จะมีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ ยกเวนการดําเนินงานในตัวชี้วัดจํานวนนักเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการซึ่งมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
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สําหรับการดําเนินงานในผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ และโครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพิ่ม จะมีผลการดําเนินงานไปตามเปาหมาย และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดในทุกมิติ
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การทดสอบการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการทดสอบการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 17
พฤศจิ ก ายน 2552 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ขออนุ ญ าตเข า พบท า นอธิ ก ารบดี
และรองอธิการบดี เพื่อดําเนินการทดสอบการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงระบบ Wire max เพื่อเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอนาคต ในเบื้องตนทาน
อธิการบดีเห็นชอบในหลักการใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทดสอบการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง Wire max (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายเลขานุการฯ ประสานกับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
เพื่อเขารวมชี้แจงขอมูลแกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป

5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันสิ้นงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ณ วันที่ 30
กันยายน 2552)
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ณ วันสิ้นงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหฝายบริหารทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร และใหขอเสนอแนะ
2. เพื่อใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย กรตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน ขอ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ขอ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง
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ขอ 6 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
1. รายงานทางการเงินและสรุปวิเคราะหรายงานทางการเงินและใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแกไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. รายงานทางบัญชี - งบการเงิน และสรุปวิเคราะหงบการเงินและใหขอเสนแนะอันจะเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแกไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

5.5 รายงานแนวทางการดําเนินการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานแนวทางการดําเนินการปรับปรุง
แกไข กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่ผานมามี
หลายคณะ/สํานัก/หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เมื่อนําไปปฏิบัติงานจริงบางสวนดําเนินการไดยาก
และไม สอดคลองกับการดํ าเนินการตามภารกิจของคณะ/สํานักเทาที่ควร ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบให
รองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบและขอบังคับวาดวยการเงินและทรัพยสนิ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน โดยเบื้องตนไดมอบใหกองคลัง
ดํา เนินการสํ ารวจขอมูลจากคณะ/สํานัก /หนว ยงานตางๆ ภายในมหาวิ ทยาลัย เพื่อประกอบการพิ จ ารณา
จากนั้ น ได เ รี ย นเชิ ญ คณบดี แ ละผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก คณะ/สํ า นั ก เพื่ อ ร ว มให ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะใน
การดําเนินการเมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
1. รับทราบแนวทางการปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยงของกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตามที่ไดขอสรุปจากการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกคณะ/สํานัก
2. รับทราบการทบทวนการจัดสรรเงินคาสาธารณูปโภคงานบริการวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 58/2539) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

