
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  2/2553 

วันอังคารที่  2  กมุภาพันธ   2553     เวลา   09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………… ……… 
ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง กรรมการ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก คุณวราดิศยั กรรมการ 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กรรมการ 
7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
9. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร ผศ.วรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการ 
10. (แทน)คณบดคีณะศิลปศาสตร นายพิสิทธิ ์ กอบบุญ กรรมการ 
11. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
12. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                              

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

13. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต                 
และการออกแบบ  

นางสาวศุภลักษณ มาคูณตน กรรมการ 

14. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
15. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
16. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  นางสาวมะลิวลัย สินนอย กรรมการ 
17. รองอธิการบดีฝายบริหาร  อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
    เลขานุการ 
18. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
  

 
   

 ผูไมมาประชมุ    

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 
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5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา ติดราชการ 
6. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย 
ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 

7. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ลาปวย 
     

 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย 
2. ดร.สุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
3. นางวัชรี หาทองคํา นิติกร  6  ระดบั  6  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
4. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
   -  ไมมี -  
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2553          
เมื่อวันอังคารที่  12  มกราคม  2553 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  1/2553    เมื่อวันอังคารที่  12  มกราคม  2553   โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม      
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.1/ ว  49     ลงวันที่   21   มกราคม   2553   

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 

ระเบียบวาระที่  4.7       
 หนาที่  18  บรรทัดที่  26-27    
 มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และ

เห็นชอบในหลักการ   ในการพัฒนาหลักสูตร 
Academic  English  for  Graduate  Students    ให
สามารถเทียบไดกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และ
เห็นชอบในหลักการ   ในการพัฒนาหลักสูตร 
Academic  English  for  Graduate  Students  
ใหสามารถเทียบไดกับเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 
 
รองอธิการบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธ 
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มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 

2.2 รับรองขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะพยาบาลศาสตร  
         (ระเบียบวาระที่ 4.2 )   

ประธาน   ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย                   
คณะพยาบาลศาสตร  โดยการแจงเวียนพิจารณาขอบังคับฯ   ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.1.10/ ว 0042               
ลงวันที่ 12  มกราคม  2553 

 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
(ถามี) 

 
 

  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 การร วมสนับสนุนทุนวิจั ยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กับสํ านักงานกองทุน                 

สนับสนุนการวิจัย 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรวมสนับสนุน

ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประจําป  2553  จํานวนทั้งสิ้น  27  โครงการ    สกว. ไดแจงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ  ซ่ึงโครงการวิจัย

รายละเอียด/ขอมูล  (เดิม) การแกไข ผูเสนอ 
(ตอ) 

ซึ่งตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของ
ผูเรียนและขึ้นอยูกับแตละหลักสูตรวาประสงคจะ
ใ ช ห ลั ก สู ต ร นี้ เ พื่ อ เ ที ย บ เ ก ณฑ เ งื่ อ น ไ ข
ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม 

(ตอ) 
ซึ่งตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของ
ผูเรียนวาประสงคจะศึกษาหลักสูตรนี้  เพื่อใช
ผลการศึกษาเทียบเกณฑในเงื่อนไขเก่ียวกับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม    

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4.3       
หนาที่  14   บรรทัดที่  30     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
ทรงเจริญพระชนมมายุ  ครบ  3  รอบ  ในป  พ.ศ.  
2558   

 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี  ทรงเจริญพระชนมมายุ  ครบ  5 รอบ   
ในป พ.ศ.  2558   

 
 
รักษาการราชการแทน
คณบดีคณะบริหารศาสตร   
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ของมหาวิทยาลัย  ผานเกณฑการประเมินทั้งสิ้น  11  โครงการ  งบประมาณที่เสนอขอ  จํานวน  5,955,000  บาท 
(หาลานเกาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 

เบื้องตน  สกว. แจงวาในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ทุนวิจัยลดลงมาก  สงผลตอการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกหนวยงานตางๆ  ดังนั้น  จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
รวมสนับสนุนทุนวิจัยใหกับโครงการที่ผานการพิจารณา  ทั้งสิ้น 11  โครงการ  วงเงินที่ขอใหมหาวิทยาลัยรวม
สนับสนุน  จํานวน   2,345,000  บาท  (สองลานสามแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 

- จํานวนงบประมาณและโครงการวิจัยที่ควรใหการสนับสนุนทุนวิจัยรวม 

- แหลงงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยรวม 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองสงเสริมการวิจัยฯพิจารณาประสานหารือกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการรวมสนับสนุนทุนวิจัยใหแกนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้ขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

 
 

4.2   รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง                      
        ประจําปการศึกษา  2553  (ครั้งที่  2)  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2553  (คร้ังที่  2)   ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2553               
ในประเภทรับตางๆ  ไดแก  โควตาพื้นที่บริการ  โควตาพื้นที่อีสาน  โควตาภาคอื่น  โควตากีฬา  โควตา
ศิลปวัฒนธรรม  โควตาชางเผือก  โควตาโอลิมปกวิชาการ  โควตารักษเกษตรและโควตานักศึกษาเรียนดีมีภาวะ
ความเปนผูนํามีคุณธรรม  และบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม  และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกตาม
ประเภทรับตาง  ๆ  ดังกลาวแลว  ในปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา  ณ  วันที่  29  มกราคม  
2553  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,985  คน  คิดเปนรอยละ  71.27  คน  จากแผนการรับที่กําหนด (2,785  คน) โดยมีจํานวน
ผูสละสิทธิ์การเขาศึกษา  จํานวน  99  คน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

โดยประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับพิจารณาการกําหนดจํานวนรับ
นักศึกษาเพิ่มในระบบ Admission กลาง   ควรใชสถิติการรับเขาศึกษาจากปท่ีผานมา  เปนขอมูลเพื่อคํานวณและ
วิเคราะหหาจํานวนรับนักศึกษา   เพื่อใหไดจํานวนรับท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด  ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามแผน               
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะนําสงขอมูลจํานวนรับนักศึกษาเพิ่มในระบบ  Admission กลาง 

สงขอมูลใหงานรับเขาศึกษา  กองบริการการศึกษา    ภายในวันพฤหัสบดีท่ี   4   กุมภาพันธ   2553   
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4.3  การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2553  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเตรียมความพรอมสําหรับ

นักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2553   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเตรียม
ความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมที่รับเขาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2552  ในเดือนพฤษภาคม  
2552  ที่ผานมา  

ในปการศึกษา  2552   มหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการโครงการเตรียมความพรอม
ทางดานวิชาการ  โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2552  จํานวน  262,920  บาท  
และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะตางๆ  จํานวน  84,125  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  350,045  บาท  และมี
การเบิกจายงบประมาณไปทั้งสิ้น  จํานวน  343,130  บาท  สรุปรายงานผลการดําเนินงานโดยขอสังเกตไดดังนี้ 

1.  มีจํานวนนักศึกษาที่รับเจาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา  2552  ไดตอบรับเขา
รวมโครงการฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น  1,383  คน  (คณะเกษตรศาสตร  60  คน  คณะวิทยาศาสตร  170  คน                  
คณะวิศวกรรมศาสตร  256  คน  คณะศิลปศาสตร 128 คน คณะเภสัชศาสตร จํานวน 41  คน คณะบริหารศาสตร  
345  คน  คณะนิติศาสตร  143  คน  คณะรัฐศาสตร  109  คน  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  22  คน            
และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  60  คน )  และวิทยาเขตมุกดาหาร  จํานวน  49  คน 

2.  คาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (GPAX)  ของ

ผูเขารวมโครงการจํานวน  1,334  คน  เทากับ  3.11  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) เทากับ  0.408 สวนชวงระดับ

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่มากที่สุด  ไดแก 3.01 – 3.50  รองลงมา  ไดแก  2.51 -3.00  และ  2.00 – 2.50  

ตามลําดับ  (ยกเวน  ขอมูลของวิทยาเขตมุกดาหาร  เนื่องจากฐานขอมูลยังไมสมบูรณ) 
3.  เนื่องจากในภาคการศึกษาที่  1/2552  นักศึกษาชั้นปที่  1  จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  เทานั้น สวนรายวิชาคณิตศาสตรจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  2/2552  ยกเวน  นักศึกษา
ในสังกัด  คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1  สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 1.  การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2553 

2.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะตนสังกัดของนักศึกษา 
 

 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม  และเห็น

ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกลาว   โดยในเบื้องตนขอใหพิจารณาจากงบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเงินรับฝากที่ไดรับจากการดําเนินการรับเขาศึกษาสําหรับปการศึกษา   2553 
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4.4   รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ประยุกตและการออกแบบ  คร้ังที่  4/2552  เมื่อวันจันทรที่  9  เมษายน  2552  เห็นชอบใหแกไขขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  เพื่อใหการบริหารจัดการภายในคณะ  มีประสิทธิภาพ
โดยหลักการรวม  ดังนี้      

 

ขอความเดิม ขอความแกไข 

ขอ  9  ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย  คณบดีเปน
ประธานกรรมการ   รองคณบดี เปนรองประธาน
กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสามคน
และผูแทนอาจารยในคณะไมต่ํากวารองศาสตราจารย
หรือประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา
หาปไมเกินสามคน 

ขอ  9  ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยคณบดีเปน
ประธานกรรมการ   รองคณบดี เปนรองประธาน
กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมเกินสามคน  
ผูแทนในคณะ   ท่ีปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา  2  
ป  และเปนตัวแทนจากสาขาวิชาละไมเกิน  1  คน  ท่ีไม
ซํ้ากัน  ไมเกินกวา  2  คน  และผูแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา  2  ป  
จํานวน  1  คน 
 

กรรมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการผูแทน
อาจารยที่อธิการบดีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองปนับตั้งแตวันแตงตั้งและอาจจะไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกก็ได 

ก ร รมผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก ภ า ยนอก   ก ร ร มก า ร  
ผูแทนอาจารย  และผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน  
ที่อธิการบดีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองปนับตั้งแตวันแตงตั้งและอาจจะไดรับการแตงตั้ง
ใหมอีกก็ได 
 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการผูแทนอาจารย  
ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการผูแทนอาจารย  
และผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

 

 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 1. พิจารณารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ........  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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           รองอธิการบดีฝายบริหารนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม   ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดให
ความเห็นในการบริหารงานของคณะในกํากับ  ภายในมหาวิทยาลัย  ทุกคณะควรมีรูปแบบการบริหารท่ีเปน
รูปแบบเดียวกัน    ดังนั้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการภายใน                    
                         โดยในเบื้องตน  โครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดจัดทํา (ราง )  ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานของคณะที่เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มาเพื่อพิจารณาใน
รายละเอียด  โดยรองอธิการบดีฝายบริหาร  จักไดเรียนเชิญคณบดีท่ีเก่ียวของเพื่อหารือในการปรับแกไข (ราง) 
ขอบังคับดังกลาว สําหรับรายละเอียดกําหนดการหารือจักไดนําเรียนใหทราบตอไป 
 
 

มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
  
 

4.5  กรรมการอํานวยการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและประเภทผูแทนคณาจารย
ภายในมหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร 

คณบดีคณะรัฐศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  กรรมการอํานวยการประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและประเภทผูแทนคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร                 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการคณะรัฐศาสตรและ
คณะกรรมการสรรหาผูแทนคณาจารยภายใน  เปนคณะกรรมการอํานวยการ คณะรัฐศาสตร  ไดดําเนินการ             
สรรหาคณะกรรมการอํานวยการฯ  เสร็จส้ินเมื่อวันที่  27  มกราคม  2553   คณะรัฐศาสตรจึงขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการอํานวยการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและประเภทผูแทนคณาจารยภายในดังนี้ 

1. รายช่ือคณะกรรมการอํานวยการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
1) ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี 
2) ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน 
3) นายนิกร  วีสเพ็ญ 

2. รายช่ือประเภทผูแทนคณาจารย 
1) รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร 
2) ผศ.ดร. มนูญ   ศรีวิรัตน 
3) รศ.สมหมาย  ชินนาค 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะรัฐศาสตร  
พ.ศ.  2549  ตามขอบังคับ 9 (3) 
 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  
 

มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 ทุนรัฐบาลไทยจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับผูรับทุนจาก  สปป.ลาว 
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบทุนรัฐบาลไทยจัดสรรใหกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับผูรับทุนจาก  สปป.ลาว   ดวยรัฐบาลไทยมีแผนการใหทุนศึกษาระดับปริญญา 
ประจําปการศึกษา 2553 แกผูสมัครจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของไทย จํานวน 40 ทุน  ประกอบดวย  ทุนฝกอบรมระยะยาวสาขาการแพทยเฉพาะทาง
จํานวน 8 ทุน และทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ภายใตกรอบ ACMECS จํานวน 5 ทุน  ซ่ึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดสงใบสมัครของผูสมัครรับทุนรวม  124  คน ในสาขาตาง ๆ ใหรัฐบาลไทย
คัดเลือกผูรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 

ในการนี้ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศได
เชิญผูแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2553 โดยรองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ และ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเขารวมพิจารณาสาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถ
รับ ผูสมัครรับทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทมาศึกษาตอ 
รวมทั้งไดรวมกันกําหนดเกณฑในการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2553 นี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับการจัดสรรทุนจากกระทรวงการตางประเทศ ในระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 6 ทุนการศึกษา 
ในสาขา Chemistry, Business Management, Social Development, Information Technology, Electric Power 
Management, และ Environmental Management โดยมีกําหนดเดินทางไปสอบสัมภาษณ รวมกับ สพร.                   
ณ นครเวียงจันทน ในวันที่   4   กุมภาพันธ 2553     (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 
 

5.2 แพทยสภาอนุมัติใหรับนักศึกษาแพทยเพิ่ม  
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แพทยสภา

อนุมัติใหรับนักศึกษาแพทยเพิ่ม   ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดทําเรื่องขอรับนักศึกษา
แพทยเพิ่มอีก  20  คน  โดยใหไปฝกอบรมชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  แพทยสภาไดพิจารณาอนุมัติใน
การประชุม  คร้ังที่  1/2553  ในวันพฤหัสบดีที่  14   มกราคม   2553     
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ    
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ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

 6.1  รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1  
(31  ธันวาคม  2552) 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.    2552     ณ    ส้ินไตรมาสที่    1  (31  ธันวาคม  2552)    

ปงบประมาณ   พ .ศ .   2553   มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   ได รับงบประมาณทั้ งสิ้น  
493,710,100.00  บาท  และไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเปนเงิน  493,710,100.00  บาท   ซ่ึงคิดเปนรอยละ  
100.00  ของงบประมาณที่ไดรับ    

 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2552  มีการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  91,896,966.41  บาท                 
คิดเปนรอยละ  18.61  ของงบประมาณที่ไดรับ   
  ในสวนของงบประจํา  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน   91,896,966.41  บาท   
คิดเปนรอยละ  24.51  ของงบประมาณที่ไดรับ 
  สําหรับงบลงทุน  ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ  ซ่ึง  ต่ํากวา  เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ
ที่รัฐบาลไดกําหนดไว ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ที่กําหนดใหสวนราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ  12   
  เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว  พบวาการเบิกจาย  ต่ํากวา  แผนที่กําหนด  
กลาวคือ  แผนการเบิกจาย  ณ  31 ธันวาคม  2552  จะเทากับ  116,838,100.00  บาท   หรือคิดเปนรอยละ  23.67  
ของงบประมาณที่ไดรับและ สูงกวา  เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว  ณ ส้ินไตรมาสที่ 1  
ที่กําหนดไวสวนราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ  20 
  การเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาแผนการใชจายที่กลาวขางตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ไมสามารถประกาศใชไดตามกําหนด  
รัฐบาลจึงไดอนุมัติหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552               
ไปพลางกอน  ทําใหการอนุมัติเงินประจํางวดเพื่อการเบิกจายงบประมาณลาชา 
 

  สําหรับงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ   2551  มีการกันเงิน  
31,805,800.00  บาท   เบิกจายแลว  19,960,400  บาท  คิดเปนรอยละ  62.76  ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิก
เหล่ือมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  จํานวน  11,845,400.00  บาท  และงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของ
งบประมาณ  2552   มียอดการกันเงินทั้งสิ้น  131,786,498.00  บาท    เบิกจายแลว  21,195,423  บาท  คิดเปนรอย
ละ  16.08  ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  110,591,075  บาท  (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  1/2553   
  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2553   เมื่อวันเสารที่  30  มกราคม  2553   ณ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นั้น    ในการนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดเตรียม
แผนการดําเนินงาน ไดทันตามกําหนด      ฝายเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   จึงขอเสนอรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  1/2553  (แบบยอ)  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

6.3  การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   
  รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (คณะพยาบาลศาสตร )  จากความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็นการจัดตั้งหนวยงานในสวนราชการตางๆ  ควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหาร
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  โดยรายละเอียดพระราชบัญญัติดังกลาว  ไดระบุไว                 
ใน มาตรา  4   “  นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว  เม่ือมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา  สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ
ให จัดตั้งสวนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได   โดยทําเปนประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา  ”  ในการนี้  จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    (คณะพยาบาลศาสตร )   
 
 

มติท่ีประชุม :ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน                   

การประชุม) 
 

  

6.4   แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติ   
  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาตรการจัด
การศึกษาสูความเปนนานาชาติ  แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ปรับปรุง จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 
มกราคม  2553   และจากคําแนะนําของคณะกรรมการดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย          
ในการประชุมเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ  2553  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน 
                    การจัดการศึกษาสูความเปนนานาชาติที่มีเนื้อหาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนที่สนใจ            
ของผูเรียนจากตางประเทศโดยมุงเนน กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
พันธกิจ 

1. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ                
โดยมุงเนนกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. พัฒนา และเตรียมความพรอม ใหกับบุคลากร และนักศึกษา ในการพัฒนาวิชาการ และสื่อสาร            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกอบอาชีพและใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได 

3. สรางและสานตอความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศและหนวยงานระหวางประเทศ
ในภูมิภาคอื่นเพื่อนํามาเชื่อมตอ และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร รวมทั้งการบริการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1.    การสรางความพรอมในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ โดยมุงเนน
กลุมประเทศในอนุภาคลุมน้ําโขง 

2.    การเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการในการจัดการศึกษานานาชาติในสาขาวิชาที่มีความพรอม 
3.    การบริหารจัดการการศึกษานานาชาติ 
4.    การบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
-    การพิจารณาในการจัดการศึกษานานาชาติในสาขาวิชาที่มีความพรอม ที่จะเปดดําเนินการในระดับ

บัณฑิตศึกษาใน ปการศึกษา 2554-2555 เพื่อที่งานวิเทศสัมพันธ และงานวิชาการ จะไดดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

1. เคมี  (คณะวิทยาศาสตร) 
2. การสอนภาษา (คณะศิลปศาสตร) 
3. สังคมศาสตร และการพัฒนา (คณะศิลปศาสตร) 
4. GIS (คณะเกษตรศาสตร) 
5. International Studies/International Relations (คณะที่มสีาขาที่เกี่ยวของ) 
6. การทองเที่ยว (คณะศิลปศาสตร และ คณะบริหารศาสตร) 
7. Business Administration/ International Business(คณะ บริหารศาสตร) 
8. Energy Medicine (วิทยาลัยแพทย คณะพยาบาลศาสตร) 
9. สาขาอื่นๆ 
 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   
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6.5 แนวทางการรับนักศึกษาแพทย (เพิ่ม) ท่ีไดรับการอนุมัติจากแพทยสภา  
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แนวทางใน
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข                   
(จํานวน 20  คน)  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดขออนุมัติเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษา
แพทยในปการศึกษา  2553  จํานวน  20  คน  โดยจะใหเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โดยกระบวนการ
การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย  ไดเสร็จสิ้นแลว  อีกทั้งจาก
การประชุมของแพทยสภาเมื่อวันที่  14  มกราคม  2553  ไดมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  รับนักศึกษาแพทยเพิ่ม  จํานวน  20  คน  หากรวมกับจํานวนรับเดิม  ในปการศึกษา  2553  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  สามารถรับนักศึกษาไดจํานวนทั้งสิ้น  36  คน   เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาแพทยประจําปการศึกษา  2553  มีประสิทธิภาพและเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา  2553  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขนําเสนอรายละเอียดวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาและจํานวนการรับนักศึกษาแพทยท่ีไดรับการอนุมัติ (เพิ่ม) จากแพทยสภาตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป       
 
 

6.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลอยางมีธรรมาภบิาล    
  รองอธิการบดีฝายบริหาร    แจงที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                
คร้ังที่  9/2552   วันเสารที่  28  พฤศจิกายน   2552   ไดเห็นชอบใหมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยตามปฏิทิน 
ที่กําหนดเปนไปตามวาระการประชุมที่จําเปนเรงดวน  อีกทั้งมีบันทึกขอความที่  ศธ  0529.1.2/ว 1855                   
ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2552   เร่ืองคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนการดําเนินงานปการศกึษา  
2552  องคประกอบที่  7  ตัวบงชี้ที่  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล   ตัวบงชี้ที่  7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบันและ
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.5/1117  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2552  เร่ืองสรุปผลการทบทวนการดําเนินงาน
เพื่อจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  และระดับสํานักงานอธิการบดี  งวดประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  2552  ซ่ึงกําหนดระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล                  
ซ่ึงยังไมเปนไปตามเกณฑ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา  มีขอราชการที่ตองใชเวลาในการพิจารณา
และขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น  เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยสามารถใชเวลาไดอยางเต็มประสิทธิภาพในการพิจารณาระเบียบ
วาระตางๆ  ใหมีความครอบคลุมหลักเกณฑตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง  และเปนโอกาสที่ดี  ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จะไดเสนอแนะแนวทาง








