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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่   3/2552 
วันเสารที่  28  มีนาคม  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ  หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ช้ัน 5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 
ผูที่มาประชุม 

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
   4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5 . ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 6. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   8. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   9. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
11. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
12.  อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
13. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

14. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  

15.  คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
16. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 
17. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
18.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

19.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
20.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 

/22.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ… 
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21.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
22. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได

1.  นางกญัญา     จึงวิมุติพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                            ประเภทคณาจารยประจํา  
ผูเขารวมประชุม 
 1. ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ      ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
 2.  รองศาสตราจารยธงชัย   วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรฐัศาสตร  

 3.  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 4.  ผูชวยศาสตราจารยกุลเชษฐ   เพียรทอง  ผูอํานวยการโครงการอุทยาน 
วิทยาศาสตร      

 5.  ผูชวยศาสตราจารยชวลิต   ถ่ินวงศพิทักษ  ผูจัดการสํานักงานการจดัการสิทธิ์ 
เทคโนโลยี (อุทยานวิทยาศาสตร) 

 6. นางจอมสรุางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6 

 

เปดการประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาว

เปดการประชุม  ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังน้ี 

1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ราย  คือ  
      

1.  นางกญัญา   จึงวิมุติพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                            ประเภทคณาจารยประจํา  

       

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.1.2 การประชุมวิชาการ 12   ป  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต... 
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1.1.2 การประชุมวิชาการ  12  ป  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 

กําหนดการจัดประชุมวิชาการ  “12 ป  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต”   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ดวย  และศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักไดรวมงานดังกลาว โดยจัดในวันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 น. เปน

ตนไป  ณ หองแกรนดฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 

2.1.1 โครงการพัฒนาความรวมมือกับ  Habin Letai Pharmaceutical Co. Ltd.   
  ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงการพัฒนาความรวมมือกับ  Habin Letai Pharmaceutical Co. Ltd.  
ดวยในวันที่ 15-16  มีนาคม  2552  ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะเภสัชศาสตร ไดเจรจาความ

รวมมือทางวิชาการกับ Habin Letai Pharmaceutical Co. Ltd.  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือพัฒนาความ

รวมมือในการผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร ใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตโิครงการพัฒนาความ 

รวมมือกับ Habin Letai  Pharmaceutical Co. Ltd.  เพ่ือจักไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  

 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องตน ทั้งน้ี ขอใหคณะเภสัชศาสตร ดําเนินการศึกษาขั้นตอน 
ตางๆ ในการรวมมือทางวิชาการ ดังน้ี 
1. การศึกษาความชัดเจนการกําหนดสิทธิบัตรของการรวมผลิต       
2. การกําหนดสัดสวนการผลิตวัตถุดิบที่จะกอใหเกดิประโยชนสําหรับเกษตรกรของชุมชนของ 
   มหาวิทยาลัย  
3. การกําหนดสัดสวนผลประโยชนที่เกิดจากความรวมมือน้ี ตองระบุใหชัดเจน และประโยชน 
   สูงสุดควรเกิดกับมหาวิทยาลัย 
4. การกําหนดขนาดของบริษัทยาที่จะรวมผลิตยา เชน การกําหนดขนาดบริษัท วงเงินทุน ฯลฯ  
5. การรวมมือภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน คณะเกษตรศาสตร ที่เปนผูมีสวนในการ 
    ผลิตวัตถดุิบสําหรับเกษตรกรในชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตรในการศึกษาเครื่องมือในการ 
    ผลิต เปนตน 
6.  การศึกษากฎหมายที่เกีย่วของกับการกอสรางโรงงาน งบประมาณในการดําเนินการตางๆ 
7.  การสรางความเขาใจของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย ในการรวมมือดังกลาว 
8. การสรางความเขมแขง็ทางวิชาการสําหรับมหาวิทยาลัย 
9.  การลงนามความรวมมือ ควรมีความชัดเจนในกรณีที่ตองมีการตัดสินใจในเชิงนโยบาย    

2.1.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ… 
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2.1.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่ โครงการจัดตั้งกอง

สงเสริมการวิจัยฯ ไดเสนอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 2/2552 วันที่ 3 มีนาคม 2552  โดยที่

ประชุมไดเห็นชอบในหลักการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พรอมทั้งแนวทางการบริหารจัดการภายในองคกร 
โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ในฐานะหนวยประสานการดําเนินงาน  จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอมมีความ

เติบโตและกาวไปอยางมั่นคงในภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้ง

ในดานการพัฒนากําลังคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและ

องคความรูสูภูมิภาคและระดับทองถ่ิน  โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เปนแนวนโยบายและเปนหนึ่งในหลาย

โครงการ ที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน หรือ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ของประเทศ ทั้งในดานการพัฒนากําลังคน การวิจัยและพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี ลงสูทองถ่ิน รวมไปถึงการบม

เพาะใหเกิดผูผลิตหรือพัฒนาสินคาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาค ดังนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

ใหจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรข้ึนในสวนภูมิภาค เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 โดยมอบหมายให สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดําเนินการรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตางๆ 

 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรที่จังหวัด

เชียงใหม ภาคตะวันออก ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปน

หน วยงานหลักในการดํ า เนินงาน  ร วมกับหนวยงานในทอง ถ่ิน  ภาคใตจัดตั้ ง อุทยานวิทยาศาสตรที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรโดยเปนโครงการความรวมมือ

เครือขายมหาวิทยาลัย 4 แหง คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการดําเนินงานระยะที่ 1 (2549-2552) คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติกรอบวงเงินใน

การดําเนินงานใหกับ สวทช. จํานวน 216.44 ลานบาท เพ่ือจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย 4 แหง ตามศักยภาพการ

ดําเนินงาน  การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ จะนําไปสูกลไก หรือแนวทาง ในการ

ยกระดับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีทรัพยากรและประชากร เปน

สวนใหญของประเทศไทย มีอุตสาหกรรมหลายอยาง ที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพใน

การพัฒนาและเติบโตสูง โดยอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนแหลงสําคัญในการบมเพาะและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของเอกชนทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศใหมีความกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ตอไป 

ในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเร่ิมดําเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตรเมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

โดยอธิการบดีไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งและดําเนินงานเครือขายของโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program ; iTAP) ภายใตโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2550 ตอมา เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดจัดทําขอเสนอโครงการศึกษาความเปนไปไดในการ 
 

/จัดตั้งหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี… 
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จัดตั้งหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator ; TBI) ตอ สวทช. ซึ่งผลการพิจารณาของ 

สวทช. ปรากฏวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีศักยภาพในการดําเนินโครงการดังกลาว  จึงไดอนุมัติงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องจนปจจุบัน (2550-2552) รวมทั้งส้ิน 11,268,000 บาท (สิบเอ็ดลาน

สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) 
ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ฯ เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย การ

ใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย  การนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย  

ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ จึงนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องตน โดยขอใหปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1.  ภาระงานเดิมที่ดําเนินการมาแลวน้ัน มีผลสัมฤทธิ์ที่เนนเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใด   

 2.  ภาระงานหลักที่ตองดําเนินการตอไป โดยมีการกําหนดทิศทางใหมีความชัดเจน 
3.  การกําหนดวิสัยทัศนตองตรงกับหลักการ คือ การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม 
4.  โครงสรางของหนวยงานควรมีโครงสรางที่กระชับ ไมซับซอน คณะที่ปรึกษาของหนวยงาน 
     ตองเปนกลุมบุคคลที่เขาใจในหลักการของหนวยงาน และอธิการบดี ตองมีบทบาทในทุก 
     ระดับการปฏิบัติงาน 
5.  การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรตอไปในอนาคต จักตองพัฒนาใหเปนศูนยบริการขอมูลและ 
     เทคโนโลยีเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับศูนยฯ ตอไป 
6.  การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ ควรกําหนดใหมีความชัดเจน เชน จํานวนโครงการวิจัยของ 
     มหาวิทยาลัยที่จะสามารถนําไปพัฒนาในเชิงธุรกิจเพื่อทําใหเกิดจํานวนผูประกอบการใหม   
     การพัฒนาที่เนนผลิตภัณฑ  ผลิตผลตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความทาทายการทํางานของ 
     อุทยานวิทยาศาสตร 
7. งบประมาณในการดําเนินงาน ควรกําหนดใหมีความยืดหยุน ซึ่งตอไปการบริหารจัดการของ 
    หนวยงานจะเปนไปในรูปแบบของหนวยงานในกํากับ 
    

2.1.3 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นชอบอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชวงป พ.ศ. 2551-2556 

ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันเสารที่ 26 มกราคม 2551 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อันประกอบดวยแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 6/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนงานและโครงการที่ไดจากการมีสวนรวม

ของบุคลากรในหนวยงาน และวิเคราะหความเหมาะสมสอดคลองของแผนงาน/โครงการ กับแผนยุทธศาสตร 
/คณะทํางานฯ… 
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  คณะทํางานฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในครั้งที่ 1/2551 

วันอังคารที่  16 กันยายน2551 และ ครั้งที่ 2/2551 ในวันพฤหัสบดีที่  27 พฤศจิกายน 2551 โดยที่ประชุมไดมีมติ
ยืนยันวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบไว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2551 วันเสารที่ 29 มีนาคม 2551 เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และเพื่อใหสอดคลองกับปฏิทิน

การจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2533  ซึ่งจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาใหความเห็นชอบ ในเบื้องตนจึงมีมติใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แลวจึง

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 ตอไป และมอบรองอธิการบดีฝายตางๆ เปนเจาภาพตามประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ

ของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับงานที่กํากับดูแล และมอบกองแผนงานเปนผูประสานการดําเนินงานรวมกับ คณะ/สํานัก/

วิทยาลัย เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปแลวเสร็จตามปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนด  
จากการรวบรวมขอมูลแผนการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตางๆ สามารถสรุปตามดานตางๆ ไดดังนี้ 
1. ดานการรับนักศึกษา   ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมีมติในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
มติ :  แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ทั้งหมดไมเกิน 20,000 

คน  (ปการศึกษาละ 5,000 คนโดยประมาณ)  

ขอมูลจากการเสนอแผน : แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552   มีจํานวนเทากับ  4,422  คน 

   - ปการศึกษา 2553   มีจํานวนเทากับ  4,650  คน  
   - ปการศึกษา 2554   มีจํานวนเทากับ  4,658  คน 

   - ปการศึกษา 2555    มีจํานวนเทากับ  4,670  คน  
รวมนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ในชวงปการศึกษา  2552 – 2555  เทากับ 18,400  คน 

มต ิ:  สัดสวนจํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจํานวนนักศึกษาดานสังคมศาสตร 

เทากับ 50 : 50  

ขอมูลจากการเสนอแผน : สัดสวนจํานวนนักศึกษาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ จาํนวน

นักศึกษาใหมดานสังคมศาสตร ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552 มีสัดสวนเทากับ  49 :  51  

   - ปการศึกษา 2553  มีจํานวนเทากับ  51 :  49 

   - ปการศึกษา 2554 มีจํานวนเทากับ  51 :  49 

   - ปการศึกษา 2555 มีจํานวนเทากับ  52 :  48 
 
 
 
 
 
 

/มต ิ: …  
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มต ิ:  สัดสวนจํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจํานวนนักศึกษาดานสังคมศาสตร  

เทากับ 50 : 50  

ขอมูลจากการเสนอแผน : สัดสวนจํานวนนักศึกษาทั้งหมดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กับ 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดดานสังคมศาสตร ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552   มีสัดสวนเทากับ 45:55   

   - ปการศึกษา 2553 มีจํานวนเทากับ 47:53  
   - ปการศึกษา  2554 มีจํานวนเทากับ 49:51  

   - ปการศึกษา  2555 มีจํานวนเทากับ 50:50  
มต ิ:  เปาหมายจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวารอยละ 10 ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  

ขอมูลจากการเสนอแผน : แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552 มีจํานวนเทากับ 652  คน 

   - ปการศึกษา 2553 มีจํานวนเทากับ 732   คน  
   - ปการศึกษา 2554 มีจํานวนเทากับ 727  คน 

   - ปการศึกษา 2555  มีจํานวนเทากับ 802  คน  
รวมนักศึกษาใหมระดับบณัฑิตศึกษา ในชวงปการศึกษา 2552- 2555 เทากบั  2,913  คน 

มต ิ:  เปาหมายจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวารอยละ 10 ของ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  

ขอมูลจากการเสนอแผน : สัดสวนจํานวนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี กับ จํานวนนักศึกษาใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552  มีสัดสวนเทากับ 87 : 13  

   - ปการศึกษา 2553  มีจํานวนเทากับ 86 : 14  
- ปการศึกษา 2554  มีจํานวนเทากับ 86 : 14  

   - ปการศึกษา 2555  มีจํานวนเทากับ 85 : 15  
มต ิ:  เปาหมายจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวารอยละ 10 ของ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  

ขอมูลจากการเสนอแผน : สัดสวนจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี กับ จํานวนนักศึกษา 
ทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

   - ปการศึกษา 2552 มีสัดสวนเทากับ 93 : 7  

   - ปการศึกษา 2553  มีจํานวนเทากับ 92 : 8  
   - ปการศึกษา 2554  มีจํานวนเทากับ 92 : 8  

   - ปการศึกษา 2555  มีจํานวนเทากับ 92 : 8  
 
 
 

/2. ดานการเปดหลักสูตร... 
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2. ดานการเปดหลักสูตร  จากหลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2551 จํานวน 84 

หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 44 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 28 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ในชวงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จะมีจํานวนหลักสูตรเปดใหม จํานวน
ทั้งส้ิน 13 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับตางๆ ไดดังนี้ 

2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบดวย  
- หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร (ดําเนินการในปการศึกษา 2552)  
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร  

(ดําเนินการในปการศึกษา 2553  โดยรับนักศึกษา จํานวน  40  คน)  
- หลักสูตรความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร  
   (ดําเนินการในปการศึกษา 2553  โดยรับนักศึกษา จํานวน  55  คน)  
- หลักสูตรวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

(ดําเนินการในปการศึกษา 2553  โดยรับนักศึกษา จํานวน  50  คน)  
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
  (ดําเนินการในปการศึกษา  2553  โดยรับนักศึกษา จํานวน 100 คน)  

2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ประกอบดวย  
- หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร  

(ดําเนินการในปการศึกษา 2552   จํานวน 10 คน)  
- หลักสูตรคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร (ดําเนินการในปการศึกษา 2552  จํานวน 10 คน)  
-  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

(ดําเนินการในปการศึกษา 2552  โดยรับนักศึกษา จํานวน 15  คน)  
- หลักสูตรชีวเวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (ดําเนินการในปการศึกษา  

2553 โดยรับนักศึกษา จํานวน 5 คน และเพ่ิมเปน 10 คน ในปการศึกษา  2554)  
- หลักสูตรประวัติศาสตรและวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปศาสตร  

(ดําเนินการในปการศึกษา  2554  โดยรับนักศึกษา จํานวน 10  คน)  
2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ประกอบดวย  

- หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร  
(ดําเนินการในปการศึกษา 2552  จํานวน 5 คน)  

- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  
  (ดําเนินการในปการศึกษา 2552 โดยรับนักศึกษา จํานวน 3 คน)  
- หลักสูตรชีวเวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (ดําเนินการในปการศึกษา 

2553 โดยรับนักศึกษา จํานวน 5 คน และเพ่ิมเปน 10 คน ในปการศึกษา 2555 )  
 
 
 
 

 
/3.ดานงบประมาณของโครงการ...  
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3. ดานงบประมาณของโครงการ     

ตามที่ คณะ/หนวยงาน ไดเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4  ป สรุปเปนงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555) เปนเงินรวมทั้งส้ิน

5,240,996,000 บาท โดยยุทธศาสตรที่ 2 มียอดรวมมากที่สุด เปนเงิน 3,417,936,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

65.22ของงบประมาณที่ใชเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ทั้งนี้ จําแนกในแตละยุทธศาสตร ไดดังนี้  
- ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 

ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนเงิน 238,649,200 บาท,  
262,086,800 บาท และ 295,832,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553,  
พ.ศ.2554  และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ รวมเปนเงิน  796,568,000 บาท 

- ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเครื่องมอื มีความรูในทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนาํ 
ความรูไปคิดแกปญหาในพื้นที่ไดจริง เปนเงิน 1,213,447,800 บาท,  
1,156,671,200 บาท และ 1,047,817,700 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
,พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ รวมเปนเงิน 3,417,,936,700 บาท 

- ยุทธศาสตรที่  3 สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงาน 
สรางสรรค ที่สามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในทองถ่ิน และ 
ประเทศใหอยูไดอยางมีความสุข เปนเงิน 101,336,100 บาท, 114,289,300 บาท  
และ 125,486,400 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  
ตามลําดับ รวมเปนเงิน 341,111,800 บาท 

- ยุทธศาสตรที่  4 เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูล องคความรู และผูรูในอีสานใตและอนุ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม 
ใหกับมหาวิทยาลัยผานการเรียนรูรวมกับชุมชน เปนเงิน 56,366,300 บาท,  
63,966,200 บาท และ 70,114,600 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553, พ.ศ.  
2554  และ พ.ศ. 2555  ตามลําดับ รวมเปนเงิน 190,447,100  บาท 

- ยุทธศาสตรที่  5  สงเสริม ทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ทองถ่ินและชาติ โดยการซึมซับเขาสูวิถีการดํารงชีวิตเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง 
ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนเงิน 21,512,300 บาท,  
24,360,300 บาท และ 26,041,300 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2553, พ.ศ.  
2554 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ รวมเปนเงนิ  71,913,900  บาท 

- ยุทธศาสตรที่  6  บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและมี 
ความสุข เปนเงิน 123,144,000 บาท, 147,035,800 บาท และ 152,838,700  
บาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ รวม 
เปนเงิน 423,018,500  บาท 

 

 

 

 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา… 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ ทั้งน้ี การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ดังกลาว มี 
กรอบงบประมาณตามพันธกิจหลักตางๆ ของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง  4  ดาน ซึ่งเปนไป 
ตามบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับกรอบวงเงินในการพัฒนาประเทศ เชน  
พันธกิจดานการวิจัย ที่มีสัดสวนงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยการสรุป 
ประเด็นขอมูลเชิงปริมาณ ในดานงบประมาณและนักศึกษา มีความชัดเจนซึ่งสะดวกตอการ 
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  4  ป    

  
2.1.4 การพิจารณาวิธีการรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 
2.1.5 การพิจารณาวิธีการรับนักศึกษาในระดบับัณฑิตศกึษา  ประจําปการศึกษา 2553 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวใหเสนอในการประชุมคราวตอไป 

  
2.1.6 แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2551 
ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  

2551  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด จุดมุงหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ   “ค.ป.ภ.” ซึ่งมีหนาที่

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหทุกมหาวิทยาลัยดําเนินการตามตัวบงช้ีดังกลาว รวมทั้งใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในแลวเสร็จภายในปการศึกษา  สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มาตั้งแตปการศึกษา 2550 ความละเอียดทราบแลวนั้น 

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

6/2551 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบและมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมี 63 ตัวบงช้ีใน 9 องคประกอบและไดกําหนดแนวปฏิบัติดานการประกัน

คุณภาพภายใน ซึ่งหลักการในการกําหนดแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยตองวางแผนจัดกระบวนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใหเสร็จสิ้นกอนปการศึกษาเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อใหสามารถนําผล

การประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป  

 

 

/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย… 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา-ภายใน  

ประจําปการศกึษา 2551 ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 3 มีนาคม 2552  ดงันี้ 
ภายในพฤษภาคม    ระดับภาควิชา/สาขา และหนวยงานเทียบเทา 
ภายในมิถุนายน       ระดับคณะและสํานัก      
ภายในตนเดือนสิงหาคม     ระดับมหาวิทยาลัย 
ภายในเดือนสงิหาคม-กันยายน  คณะ สํานักและมหาวิทยาลยันําผลการประเมินไป 

ปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการดําเนินงาน โดยใหมีแผนหรือ

มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางชัดเจน 
องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายใน ดังนี ้

ระดับภาควิชา   เปนผูประเมินจากภายในสถาบัน 
ระดับคณะ  เปนผูประเมินจากภายในสถาบัน 3-5 คน และภายนอกสถาบัน 

อยางนอย 1 คน 
ระดับมหาวิทยาลัย  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันอยางนอยรอยละ 50 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
 2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตามประกาศ ก.พ.อ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  โดยคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเลขที่ 5/2549  เร่ืองการ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูพิจารณาผลงานทางวิชาการ  โดยมีอํานาจหนาที่ให

ปฏิบัติงานตามวิธีการและหลักเกณฑ ก.พ.อ. นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่  

2/2552  วันพฤหัสบดีที่  12  มีนาคม  2552  ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินทางวิชาการ  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงมีมติ

เห็นชอบใหผูขอผลงานผานเกณฑจํานวน  2  ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 2.3.1 ขออนุมัติเปดวิชาเลือกเสรี 1503  512  สมุนไพรกับการใชในชีวิตประจําวัน 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขออนุมัติเปดวิชาเลือกเสรี 1503  512  สมุนไพรกับการใชใน

ชีวิตประจําวัน  คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี      

ทุกคณะ เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีความสําคัญและความจําเปนตอนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับสมุนไพร

ชนิดตางๆ ที่ใชบรรเทาหรือรักษาโรคเบื้องตน อาหารเสริมสุขภาพ และความสวยงาม รวมถึงหลักการ   ใชและ

เลือกใชสมุนไพรและผลิตภัณฑที่เก่ียวของอยางปลอดภัย  โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2551  

ทั้งนี้ รายวิชาดังกลาว ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา

มหาวิทยาลัยฯแลว ในคราวประชุมครั้งที่  1/2552 เม่ือวันที่  20  กุมภาพันธ  2552   

   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
  
ระเบียบวาระที่ 2.4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

2.4.1 ขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการปกครองสวนทองถิ่น   
โครงการรวมผลิตบัณฑิตกบักรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การปกครองสวนทองถิ่นโครงการรวมผลิตบัณฑิตกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ในการนี้ รอง

ศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรัฐศาสตร  รวมประชุมเพื่อช้ีแจงตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะ

รัฐศาสตรไดทําความรวมมือการผลิตบัณฑิตกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเตรียมรองรับนโยบายการกระจายอํานาจ ซึ่งไดมีการลง

นามความรวมมือและจัดการเรียนการสอนตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นชอบใหรับนักศึกษา จํานวน 2 

รุน  โดยมีนักศึกษารุนที่ 1 จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 จํานวนประมาณ 413 คน  และรุนที่ 2 จะสําเร็จ

การศึกษาในป 2553  จํานวน  150  คน   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน เปนหลักสูตรใหม เปดดําเนินการใน

ปการศึกษา 2549  สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบโครงการความรวมมือในการประชุมใน ป 2548  และอนุมัติการ

เปดหลักสูตรเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2550 หลังจากรับนักศึกษาเนื่องจาก ตองปรับโครงสรางวิชาศึกษาทั่วไปให

เปนไปตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย  ปจจุบัน หลักสูตรดังกลาวไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแลวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 มีผลการวิจัยประเมินผลการเรียนนักศึกษารุนที่ 1 เห็นวาในภาพรวม

ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับดีมาก  ซึ่งจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 
 
 
 

/ดาน... 
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นักศึกษาn = 250 ดาน 

X S.D 

ระดับความ

เหมาะสม 

ลําดบัที ่

1. หลักสูตร 4.01 0.45 มาก 2 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 3.97 0.53 มาก 4 
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.93 0.51 มาก 6 
4. การวัดและประเมินผล 3.96 0.49 มาก 5 
5.อาจารย 4.13 0.48 มาก 1 
6. ผลที่ไดรับจากการศึกษา 3.99 0.47 มาก 3 

รวม 4.00 0.40 มาก  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  โดยขอใหคณะรัฐศาสตร ดําเนินการตามมติที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย  ดังน้ี    
1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปดสอนหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
    การปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรเฉพาะกิจ: ความรวมมือทาง 
    วิชาการ)   รุนที่ 3   ในปการศึกษา  2552 
2. จํานวนที่เปดรับนักศึกษารุนที่สามตองไมต่ํากวาจํานวนที่กําหนดคือ 80 คน ทั้งน้ีหากจํานวน 
    ไมถึงตามที่กําหนด จะไมมีการจัดการเรียนการสอน 
3. ขอใหคณะรัฐศาสตรตรวจสอบและแกไขรายวิชา ช่ืออาจารยผูสอน  ใหถูกตองโดยใหเปนไป 
    ตามมาตรฐานและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 
4. ขอใหคณะรัฐศาสตรปรบัเปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
5. ขอใหคณบดีคณะรัฐศาสตรทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนของคณะ 
    รัฐศาสตรใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  6. ขอใหคณบดีคณะรัฐศาสตรดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงภายในคณะโดยเนน   
      หลักธรรมภิบาล 
  อน่ึง สภามหาวิทยาลัยมอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  ที่ปรึกษาสภา 

มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวน ระเบียบของคณะที่มคีวามแตกตางกันใหเปนไปตามมาตรฐาน 
เดียวกัน  ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยขอใหอธิการบดีออกคําสั่งไปทุกคณะ/หนวยงานในการมา 
ปฏิบัติราชการของอาจารย/บุคลากรเปนลายลักษณอักษร โดยการมาปฏิบัติราชการของ

อาจารย/บุคลากร ใหถือปฏิบัติตามระเบียบราชการทุกประการ 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม… 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552   

วันเสารที่  28  กุมภาพันธ  2552 ณ หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6    
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552   

วันเสารที่  28  กุมภาพันธ  2552    โดยไมมีขอแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

4.1.1 การรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนนํ้า (รองกอ)   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ตนน้ํา (รองกอ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  7/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะ

บุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตามมติที่ประชุมคณะบุคคลเพื่อ

การบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  1/2551   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน   

2551  เบื้องตนไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ)  ดังนี้  
 1. กําหนดใหอนุรักษพ้ืนทีป่าตนน้าํในบริเวณพ้ืนที่ปาตนน้าํรองกอ 

 2. ใหยุติการขุดดนิของผูรับเหมากอสรางในบริเวณพ้ืนทีป่าตนน้าํรองกอ 

 3. กําหนดใหมีการฟนฟูสภาพพ้ืนที่ปาตนน้ํารองกอ 

 4. กําหนดใหมีการสํารวจพื้นที่ปา พ้ืนที่น้าํในสภาพปจจุบัน เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนในการพฒันาฯ ตอไป 

5. กําหนดใหมีการบริหารจดัการพื้นทีใ่นบริเวณที่ผูรับเหมาขุดดนิ โดยการปรับระดบัใหมีสภาพทีเ่หมาะสม 

6. กําหนดใหมีการวางแผนการปลูกปาเพ่ิมเติมเพื่อใหเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่หลากหลาย 
 

ในการนี้   คณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจัดการ 
ประชุมคณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี  1/2552   ในวัน

จันทรที่  2   มีนาคม  2552   ที่ผานมา โดยมีมติขอใหหัวหนาโครงการปรับปรุง  รายละเอียดโครงการ โดยเพิ่ม

บุคลากรจากหนวยงานตางเปนผูรับผิดชอบโครงการรวม ดังนี้  
1 หัวหนาสํานักงานไรฝก คณะเกษตรศาสตร  
2 ตัวแทนบุคลากรจากภาควิชาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร 
3 หัวหนางานสวนและสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ ขอใหผูชวยศาสตราจารยแกว  อุดมศิริชาคร ปรับรายละเอียดงบประมาณในโครงการและจัดทํา

ประมาณการคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาตนยางนา ขางถนนบริเวณรองกอ โดยประสานงานกับงานสวนและ

ส่ิงแวดลอมในการดูแลรักษาตอไป  
 

 
/อนึ่ง นายสุทธินันท  ปรัชญาพฤทธิ์... 
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อนึ่ง นายสุทธินันท  ปรัชญาพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาเสนอที่ 

ประชุมถึงแผนการปรับปรุงบริเวณรองกอ โดยดูแลรักษาตนไมที่มีอยูแลว ไมควรปลูกไมยูคาลิปตัสหรือพืชพันธตาง

ถ่ินในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร ควรเปนพืชพื้นถิ่นเทานั้น เพาะเมล็ดไมพ้ืนถิ่นเพื่อจําหนายเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย

และสรางรายไดใหกับนักศึกษา และไดฝกปฏิบัติงานจริง  
นายปริทัศน  มัทวานุกูล เสนอแผนการปรับปรุงพ้ืนที่โดยใหมีการขุดดินในพ้ืนที่ลุมมากลบรอบบริเวณรอบ

ตนไมเดิม เพ่ือขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยไมทําใหน้ําทวมบริเวณสวนพฤกษศาสตร และเสนอใหมีการจัดทําถนนเขา

ไปบริเวณรองกอโดยเลี่ยงบริเวณฟารมของคณะเกษตรศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  

 4.2.1 การพิจารณาแผนแมบทงานวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๒.๑.๓  การพิจารณาแผนแมบทการ

วิจัย   ซึ่งที่ประชุมมีมติใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ทําการเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนแมบทการวิจัย ใน 

๓ ประเด็น คือ ๑) โครงงาน  แผนงานในแผนแมบทการวิจัยใหมีความชัดเจน ๒) ระบุวิธีการสรางเครือขายงานวิจัย  

๓) การสนับสนุนใหงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสูการดําเนินงานเชิงพาณิชย โดยกําหนดความรวมมือกับภาคเอกชน    

นั้น  บัดนี้ ไดดําเนินการแลวเสร็จตามขอเสนอแนะแลว  จึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการในตําแหนงรักษาการคณบดีคณะบริหารศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  รักษาการในตําแหนง

คณบดีคณะบริหารศาสตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเบื้องตน ไดตรวจสอบการ

ดําเนินงานที่ผานมาของคณะบริหารศาสตร พบวามีปญหาจากการดําเนินงานหลายประการ เชน การจัดการเรียนการ

สอน การบริหารจัดการภายในคณะ การตกออกของนักศึกษา เปนตน  ดังนั้น  จึงใครขอมติที่ประชุมสภามอบหมาย

บุคคลที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ เขาไปรวมกันทํางานเพื่อแกปญหาในเบื้องตน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

/มต…ิ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ ที่ปรึกษาสภา 

มหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาใหกับผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  รักษาการคณบดีคณะ 
บริหารศาสตร เพื่อจักไดรวมกันแกปญหาดังกลาวตอไป  ทั้งน้ี ขอใหรายงานผลการดําเนินงาน

ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

4.3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 
หัวหนาสวนงาน 

 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

อธิการบดีและหัวนาสวนงาน  มอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  ตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2552  วันเสารที่ 31 มกราคม  2552 เห็นชอบการออกขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวย การประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552 และใหแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูที่ครบวาระการประเมินทั้งหมดเปนชุดเดียวกัน  มหาวิทยาลัยฯ ได

ดําเนินการออกขอบังคับดังกลาว เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ 2552 และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง 
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 โดยขอบังคับไดกําหนดให คณะกรรมการ

ประเมินฯ เสนอแนวทางการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ  ดังนั้น 

คณะกรรมการประเมินฯ จึงขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) ในการนี้  นางอรวรรณ  ชยางกูร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับแกประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง 

การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การ

ประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเอ้ือตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการประเมินฯ  
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ และขอใหปรับแกประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง  
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีวาดวย การประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552  
โดยกําหนดวันที่ใหเปนไปตามฉบับเดิม ตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ 2551  
ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ 

2551  ดวยกองแผนงานเปนหนวยงานหลัก ที่รับผิดชอบในการศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานในดานตางๆ  

ตามนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองแผนงาน

ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – 2560 จากขอมูล

ผลการดําเนินงานที่ไดรับความรวมมืออยางดีจากคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ/หนวยงานที่ 
 

/รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร… 



 17
รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร มุงเนนปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – 2560  โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณที่ผานมา ทําใหการดําเนินงานดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สวนใหญมีคุณภาพและผลงานเพิ่มสูงข้ึนจาก ซึ่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ที่

ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 จากคณะผูประเมินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยผลการ

ประเมินฯ อยางไมเปนทางการ มหาวิทยาลัยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ทั้งนี้ ยังตองรอผล

การประเมินฯ จากตัวชี้วัดบางสวนเพิ่มเติม ซึ่งคาดวาจะทําใหไดคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน  
 ในการนี้ กองแผนงานอยูระหวางการจัดทําหนังสือ “รายงานประจําป 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพ่ือ
จะใชเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ใหแกผูที่สนใจ และหนวยงานที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หนังสือดังกลาว มีสาระสําคัญดัง

เอกสารประกอบการประชุม กองแผนงาน จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  
  5.2 แผนการสงใชคืนเงินยืมทนุสํารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบแผนการสงใชคืนเงินยืมทุนสํารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ไดอนุมตัิใหโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ยืมเงินทุนสํารองเพื่อใชในการดําเนินงาน จาํนวน 3 ครั้ง รวมเปนเงิน

15,657,600 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- มติที่ประชมุครั้งที่ 1/2548  เม่ือวันที่  19  มีนาคม 2548   จํานวน   7,282,200   บาท 
- มติที่ประชมุครั้งที่ 2/2549   เม่ือวันที่  29  เมษายน 2549     จํานวน   7,001,800   บาท 
- มติที่ประชมุครั้งที่ 1/2550  เม่ือวันที่  17  มีนาคม  2550   จํานวน   1,373,600   บาท 

    

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น                             15,657,600   บาท 
 

 บัดนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขขอสงแผนการสงใชเงินคืนเงินยืมทุนสํารอง จํานวน 

15,657,600 บาท (สิบหาลานหกแสนหาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) โดยขอใหนักศึกษาแพทยฯ รุนแรกจบ

การศึกษาในป  2554  กอน จึงจะสงใชเงินยืมทุนสํารอง โดยมีแผนสงใชเงินคืนเงินยืมทุนสํารอง ระยะ 10 ป แรก  

(พ.ศ. 2555-2564)  ปละ 1,000,000 บาท เปนเงิน 10,000,000 บาท และจะใชเงินคืนเงินยืมทุนสํารอง ระยะ 

5 ป หลัง (พ.ศ. 2565-2569) ปละ 1,000,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 15,657,600 บาท  โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

/มต.ิ.. 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.3 การมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
โดยนายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายสมศักดิ์   

โชติรัตนะศิริ  ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1  ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําลังจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจายงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  13   มกราคม  2552  นั้น 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเรียนเชิญผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ โดย

นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 และนางอลิสา  ปนประเสริฐ  

ผูอํานวยการสวนงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ 1  พรอมคณะรวมพิจารณาและใหขอเสนอแนะการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2553  ระหวางวันที่  3 – 5  มีนาคม  2552 ที่ผานมา  โดยในวันที่  4  มีนาคม  2552  นางอลิ

สา  ปนประเสริฐ  ผูอํานวยการสวนงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ 6  พรอมคณะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร 

เพ่ือรวมประชุมกับรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารและผูแทนจังหวัดมุกดาหาร เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ณ 

จังหวัดมุกดาหาร  พรอมนี้ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดนําคณะ

เย่ียมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและภูผาเจี้ยพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารมอบใหเพ่ือเปนที่ทําการวิทยาเขต

มุกดาหาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ในการนี้ นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 ไดมอบนโยบายการ

จัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสรุป ดังนี้   
1. ขอใหมหาวิทยาลัยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ 
    กอใหเกิดเครือขายในการปฏิบัติราชการตอไป 
2. ขอใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยบูรณาการการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเนนความ 
    รวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งในภาครัฐ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน 
    ตําบล และภาคเอกชนอื่น ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใชงบประมาณจาก 
    ความรวมมือดังกลาว 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนและทิศทางในการใชจายงบประมาณ ใหมีความชัดเจน ทั้ง 
    งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยและงบประมาณแผนดิน ในชวงระยะเวลา 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555  เพ่ือจักไดพิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการ 
4. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนการใชครุภัณฑรวมกันระหวางหนวยงานภายใน 
    มหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 

/5.4 รายงานประจําปคณะ/หนวยงาน... 
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5.4 รายงานประจําปคณะ/หนวยงาน 

- คณะเกษตรศาสตร   2550 – 2551 
- คณะวิศวกรรมศาสตร  2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะเกษตรศาสตร และคณะวศิวกรรมศาสตร  

ประจําป  2550  -2551  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

5.5 คํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนดกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการให

คะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (ทั้ง

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมชี้แจง (ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวัน

พุธที่ 27 สิงหาคม 2551 และเขาประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2551 ที่ผานมา ความละเอียดทราบแลว นั้น 

งานประกันคุณภาพฯ ใครขอเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบความถูกตองของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และ เกณฑการ

ใหคะแนนฯ ประกอบดวย 
 
เปรียบเทียบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ  

ของสถาบันอดุมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 
จํานวนตัวชี้วัด น้ําหนัก(รอยละ) 

มิติการประเมนิ 
ป 2551 ป 2552 ป 2551 ป 2552 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล 5 5 55 45 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพ 3 2 12 15 

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4 4 10 10 

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน 10 7 23 300 

รวม 22 18 100 100 

/โดยมหาวิทยาลัย… 
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โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

ประกอบดวย 4 มิติ และตัวชี้วัด 18 ตัวช้ีวัดหลัก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
แนวทางการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยไดจัดประชุมหารือและพิจารณามอบหมาย 
    ตัวช้ีวัดดังนี้ 
 1.1 ระดับสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ หอง 401                         
         ตึกอธิการบดีหลังเกา 
 1.2 ระดับสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2552 ณ หองประชุม                   
         วารินชําราบ 

1.3 ระดับคณะ/สํานัก เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2552 หองประชุมวารินชําราบ 

2. การติดตามผลการดําเนินงาน 
 2.1 ครั้งที่ 1 รอบ   6  เดือน  (ณ ตุลาคม 2551  –   มีนาคม    2552) 
 2.2 ครั้งที่ 2 รอบ   9  เดือน  (ณ ตุลาคม 2551  –   มิถุนายน  2552) 
 2.3 ครั้งที่ 3 รอบ 12  เดือน  (ณ ตุลาคม 2551  –   กันยายน  2552) 

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพ จะไดนําเสนอรายงานผลดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  4/2552  ในวันเสารที่  23   

พฤษภาคม  2552  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

 

ปดประชุมเวลา  13.40 น. 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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