
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  5/2553   วันเสารที่  31  กรกฎาคม   2553  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมวารินชําราบ   ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

……….…………………………………………………………………………………………………………….  
ผูเขารวมประชุม 
1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน       จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

3.  ศาสตราจารยกนก      วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.   ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

5.   รองศาสตราจารยปภัสวด ี     วีรกิตต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล     อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7.   รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา    พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

8.  นายสุทธนินัท      ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9.  นายโสภณ        สุภาพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10.  ศาสตราจารยอมร       จนัทรสมบรูณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
11. นางอรวรรณ       ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
12. ศาสตราจารยประกอบ           วิโรจนกูฏ  อธิการบด ี

13. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      นายนิกร        วีสเพ็ญ  ประเภทโดยตําแหนง 
14. ประธานสภาอาจารย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยสัมมนา       มูลสาร  ประเภทโดยตําแหนง 
15. คณบดคีณะเกษตรศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ       วฒันกูล  ประเภทผูบรหิาร 
16. คณบดคีณะเภสัชศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยนงนติย       ธีระวัฒนสขุ  ประเภทผูบรหิาร 
17. คณบดคีณะศิลปศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา       ซาฮีร  ประเภทผูบรหิาร 
18. รองศาสตราจารยเกรียงไกร       โชประการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
19. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ      เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
20. นางสิรินทิพย        บุญม ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
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21. นางสุภาวณีย       อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ประเภทคณาจารยประจํา 
22. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
      ผูชวยศาสตราจารยมนญู       ศรีรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
23. นายธีระศกัดิ ์        เขียงแสน รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
                    ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ     อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
2. นายสภุชัย       หาทองคํา   รองอธิการบดฝีายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน     ธรรมแสง   รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุมกลาวเปด

การประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม ดงันี้ 
1.1.1 ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม  กลาวขอบคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่มาประชุมครบทุกคนในครั้งนี้ 
 1.1.2  กิจกรรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ  20 ป 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบ

กิจกรรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานคีรบรอบ  20 ป  ซึง่มีกําหนดการจัดกิจกรรมในเชาวันนี้ มดีังนี้ 
เวลา  06.00 – 07.00 น. – กิจกรรมเดนิเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  84  พรรษา 
เวลา  07.00 – 08.00 น. – กิจกรรมทําบุญใสบาตร 
เวลา  08.00 – 09.00 น. – กิจกรรมปลูกตนไม  จาํนวน 984  ตน ทั้งนี้ผูแทนมหาวิทยาลัยไดปลูก 

     ตนไมในนามของกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน 
เวลา  09.00 – 09.30 น. – พิธีเปดศูนยหนังสือ ม.อุบลฯ 
เวลา  09.30 – 10.30 น. – การปาฐกถาพิเศษ  โดยรองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
     ในหัวขอ “ เด็กดตีองมีทีเ่รียน”          

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.2  การสมัครสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบสภา

มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เร่ือง  เชิญชวนรวมเปน 

 

 / สมาชิก ... 
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สมาชิก “สมาคมสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย” โครงการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย” 

(สสม.) มีดาํริจากการปรกึษาหารือของกลุมบุคคลอันประกอบดวยนายกและอดตีนายกสภามหาวิทยาลัยรวมทั้ง

กรรมการและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหลายมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคคลเหลานี้นอกจากจะเปนผูมีบทบาท

ในสภามหาวิทยาลัยตางๆ โดยตรงแลวยังเปนผูมีความสนใจและหวงใยในการดาํเนนิการกิจการของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความเห็นรวมกันวาสภามหาวิทยาลัยและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ในปจจบุันเปน

องคกรทางยุทธศาสตรที่สําคญัที่จะชวยพัฒนาสถาบันอดุมศึกษาและการอุดมศึกษาในภาพรวมใหเจริญกาวหนา

สืบไป  แตสภามหาวิทยาลัยและสถาบันอดุมศึกษาตางๆ  ในปจจุบนั  ยังมีความหลากหลาย  ทั้งในดานรูปแบบ

การดําเนินการของสภาสถาบันในฐานะองคกรรวมทั้งประสบการณ การปฏิบัติหนาที่และสถานภาพของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  ในวนัที่  19  กรกฎาคม 2553  ที่ผานมา  คณะกรรมการฯ  ไดจดัประชมุวิชาการ เร่ือง 

“บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอดุมศึกษาไทย” ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจยัจุฬาภรณ  โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือหาประชามตใินการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ในการนี้ศาสตราจารย

พิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลยัหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาการสมัครเปนสมาชิกสมาคม

ดังกลาว 
 นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  แจงที่ประชุมเพิ่มเติม  ซึ่งไดเขารวม

ประชุมในวันดังกลาว  ในรายละเอียดวิธีการสมัครสมาชิกฯ  ตามที่มติประชุมใหการพิจารณาสมัครสมาชิกให

เปนไปตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยสถาบันพิจารณา  ซึ่งเมื่อนายกสภามหาวิทยาลยัสมัครเปนสมาชิก  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทุกคนจะเปนสมาชิกของสมาคมเชนกนั 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ สวนการสมัครสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอพิจารณาในรายละเอียดอื่นๆ  ที่

เกี่ยวของกอนพิจารณาตัดสินใจสมัครฯ ตอไป 
 
 1.1.3  การลาออกจากคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะ 

เกษียณอายุราชการและใหตอเวลาราชการสําหรับป พ.ศ. 2553  ของรองศาสตราจารย 
สถาพร  โภคา  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบการ

ลาออกจากคณะกรรมการพิจารณากาํหนดจาํนวนและตัวบคุคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและใหตอ

เวลาราชการสําหรับป พ.ศ. 2553  ของรองศาสตราจารยสถาพร  โภคา  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร เนื่องจาก

มีภารกิจงานสอนและภาระงานบริหารรัดตวั 
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
2.1.1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน        
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2.1.1.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ไตรมาสที่ 3  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 3 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  จากขอมูลที่กองแผนงานเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตเพิ่มเติม  ดังน้ี 
1. การเบิกจายในงบลงทุนของมหาวิทยาลัย  มีอัตราการเบิกจายที่ต่ํากวาแผน  ขอให 
มหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินการ 

2. การผลิตบัณฑิตในสาขาสังคมศาสตรต่ํากวาแผนที่กําหนด  ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหสามารถผาน 
การเรียนการสอนใน 3 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัย 

3. โครงการวิจัยเดิมมีจํานวนที่คางการรายงานผลการดําเนินการวิจัยและโครงการวิจัยใหมไม 
มีกําหนดในแผนของมหาวิทยาลัย  ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยบริการวิชาการ 
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการวิจัยและบรรจุแผนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.  
2554 

4. การรับนักศึกษาที่ต่ํากวาแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจํานวนการตกออกของนักศึกษา   
ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานในการรับ 
นักศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5. รอยละความพึงพอใจของเจาของกิจการที่มีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยซึ่งสูงกวาตัวช้ีวัด 
กําหนด  ดังน้ัน  ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลใหมีความชัดเจนและถูกตองเพื่อใหมีผล 
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

ในประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกต  มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตาม 
ประเด็น ดังน้ี 

1. การเบิกจายในงบลงทุนของมหาวิทยาลัย  มีอัตราการเบิกจายที่ต่ํากวาแผน  น้ัน 
เน่ืองจาก  คานเหล็กที่ใชในการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา น้ัน มีความ 
ลาชาในการจัดสง  สวนอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลาง อยูในระหวางการปรับแผนการ 
กอสราง  เมื่อดําเนินการปรับแผนการกอสรางแลวเสร็จ  จะสามารถดําเนินการเบิกจายได 
ตามแผนที่กําหนดตอไป 
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2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในพื้นที่ใหบริการกับนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตพื้นที ่
    ใหบริการมีขอจํากัดในการคัดเลือกคุณภาพของบุคคลเขาศึกษาตอในสาขาดังกลาว  ซึ่งใน 
   การดําเนินการในปการศึกษาตอไป  มหาวิทยาลัยจะมุงเนนคุณภาพการคัดเลือกคุณภาพ 
   ของบุคคลเขาศึกษาตอมากยิ่งขึ้น  
3. โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย  บริการวิชาการฯ  จะดําเนินการติดตามผลการ 
    ดําเนินการวิจัยและบรรจุแผนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่ง รองอธิการบดีฝาย 
    วิจัย  บริการวิชาการฯ  จะรายงานผลการดําเนินในระเบียบวาระการประชุมอ่ืนๆ  ระเบียบ 
    วาระที่ 5.1 การติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จระหวาง 
    ปงบประมาณ 2538 – 2550 
4. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ประธานคณะกรรมการดานวิชาการและ 

พัฒนานักศึกษา ไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษา 
ที่ต่ํากวาแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจํานวนการตกออกของนักศึกษา  ซึ่งมีจาํนวนเพ่ิม 
มากขึ้น  ทั้งน้ี  เมื่อผลการตรวจสอบขอมูลแลวเสร็จ  จะดําเนินการวิเคราะหและนําเสนอ 
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 

2.1.1.2  รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 

(PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงบประมาณไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํารายงานการ

วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: 
PART)  เพ่ือประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณตางๆ  โดยเปนการตอบคําถาม 5 

หมวด (ก – จ) รวม 30 ขอ  คิดคะแนนเต็ม 30 คะแนน  และคิดเปนรอยละ 100  ซึ่งจําแนกเปน 
  หมวด ก: จุดหมายและรูปแบบ  จํานวน 6 ขอยอย  (ก1 – ก6)  รอยละ 10 
  หมวด ข: การวางแผนกลยุทธ  จํานวน 7 ขอยอย  (ข1 – ข7) รอยละ 20 
  หมวด ค: การเชื่อมโยงงบประมาณ จํานวน 5 ขอยอย  (ค1 – ค5) รอยละ 20 
  หมวด ง: การบริหารจัดการ  จํานวน 7 ขอยอย  (ง1 – ง7) รอยละ 20 
  หมวด จ: การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ จํานวน 5 ขอยอย  (จ1 – จ5) รอยละ 30 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดทํา PART  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพื่อประกอบการขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งผลคะแนนที่ไดจากการประเมินของสํานักงบประมาณ

เทากับรอยละ 83.79  และสําหรับการจัดทํา PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือประกอบการขอรับการ

จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 นี้  กองแผนงานไดดําเนินการจัดทํา (ราง) รายงาน PART 
จําแนกตามผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย  ผลคะแนนเฉลี่ยที่ไดในเบื้องตน เทากับ รอยละ 97.51 โดย

คะแนนในขอคําถาม หมวด ก – ง ไดคะแนนเต็มทุกผลผลิต  สวนคะแนนในขอคําถาม  หมวด จ มีบางผลผลิต/

โครงการที่ไดคะแนนไมเปนไปตามเกณฑ  เนื่องจากผลการดําเนินงานในระดับผลลัพธ  และระดับผลผลิต  ไม 
บรรลุเปาหมายที่กําหนด  กองแผนงาน  จึงใครขอนําเสนอที่ประชุม  เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมี (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)         มติ ... 
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      มติ ที่ประชุมรับทราบ  
                                                     

2.1.1.3  รายงานสรุปการสงรายงานการใชเงินในระบบ 3 มิติ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2553 
นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานสรุปการสง

รายงานการใชเงินในระบบ 3 มิติ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ครั้งที่ 1/2553 สืบเนื่องจากที่ผานมา

การนําเขาขอมูลของคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาในโปรแกรมระบบงบประมาณและบญัชีใน

ลักษณะ 3 มติิ  ขาดความครบถวน  สมบูรณและเปนปจจุบัน  ทาํใหการรายงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยจึง

ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑการบนัทึกขอมูลในโปรแกรมระบบงบประมาณ

และบัญช ีในลักษณะ 3 มติิ ลงวันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  เพ่ือกํากับติดตาม  และรับทราบปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนนิงานระบบ  เพ่ือนาํไปสูการปรับปรุงแกไข  และพัฒนาระบบใหเอ้ือตอการดาํเนินงาน

รวมกันทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยในขอ 6. ของประกาศ กําหนดวา “ใหเจาหนาที่การเงินประจําคณะ/สํานัก หรือผูไดรับมอบหมาย

ตามขอ 2. สอบยันยอดการบันทึกขอมูลในระบบใหถูกตองและเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหฝายบริหาร

ของคณะ/สํานัก เรียกดูรายงานการใชจายเงินไดอยางเปนปจจบุันตลอดเวลา  ทั้งนีต้องพิมพรายงานการใช

จายเงินในระบบฯ ของคณะ/สํานัก  ตามแบบฟอรม BU05R02 และ BU05R06  รายงานตอคณบดีหรือ
ผูอํานวยการสํานักและสําเนาสงกองคลัง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเปนประจาํทุกเดือน  พรอมแจงปญหา

อุปสรรคจากการใชงานในระบบ (ถามี) เพ่ือกองคลังจักไดดาํเนินรวบรวมรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ตอไป” 
จึงใครขอรายงานสรุปการสงรายงานการใชจายเงินในระบบ 3 มติิ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553 (เดือนมกราคม – เมษายน 2553) นําเรียนตอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 
 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ดังน้ี 

1. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการดําเนินการทางดานการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยในระบบ 3 มิติ  ที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในฯ จะสามารถประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี ผลการประเมินดังกลาวจะมีสวนชวยใหระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2.  มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหาร ใหดําเนินการแจงคณะ/หนวยงานใหดําเนินการจัดทํา 
     รายงานผลทางดานการเงินและบัญชีในระบบ 3 มิติและใหจัดทําผลการดําเนินการมายัง 

 กองคลังภายในระยะเวลาที่กองคลังกําหนด  ทั้งน้ี ขอใหกองคลังจัดทําขอมูลเพื่อสรุปและ 
 รายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    
 ตามลําดับตอไป 
 

 2.1.2  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
 2.1.2.1  การพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและ 

  อนุมัติใหตออายุราชการป พ.ศ. 2553 
 ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและอนุมัติใหตออายุราชการป พ.ศ. 

2553  แจงที่ประชุมเพื่อพิจาณาผลการกําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียนอายุราชการและ

อนุมัติใหตออายุราชการป พ.ศ. 2553 ในเบื้องตน คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการแจงคณะวิศวกรรมศาสตร

ดําเนินการจัดทําเอกสารตามข้ันตอนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  เพ่ือจักไดเสนอตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวตอไป 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  

2553 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ

และใหตอเวลาราชการสําหรับป พ.ศ. 2553 นั้น คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาตรวจสอบขอมูลของ

คณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและใหตอเวลาราชการสําหรับป พ.ศ. 2553 แลวปรากฏวา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีมีผูเกษียณอายุราชการและมีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาตออายุราชการ จํานวน 1 ราย คือ

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ ตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 10 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกําหนด

แลว  ซึ่งไดสรุปขอมูลประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1  
เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและให

ตอเวลาราชการสําหรับป พ.ศ. 2553  เปนไปตามขั้นตอนและสอดคลองกับมาตรา 19 และมาตรา 72 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมโดย  พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 
  

มติ ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัว 
บุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและอนุมัติใหตออายุราชการป พ.ศ. 2553   
แจงที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการชุดดังกลาว  ในเบ้ืองตน 
มหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับจํานวนผลงาน 
ตามเกณฑ ก.พ.อ. ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะ 
ประชุมและรายงานผลการพิจารณาตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

        /2.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบคุคล ....  
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2.2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล  
2.2.1  การพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี (ลับ)     
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เสนอที่ประชุมพิจารณาชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
ที่ประชุมตกลงใหมีการลงคะแนนเปนการลับและหากผูใดไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูออกเสียงที่

อยูในที่ประชุมใหถือวาผูนั้นไดรับการเสนอชื่อโปรดเกลาแตงตั้งใหเปนอธิการบดี  ผลการลงคะแนน  ปรากฎวา

รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  เปนผูไดรับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อรองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  เพื่อโปรดเกลาแตงตั้งเปน

อธิการบดี 
 

2.3    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร    จํานวน หลักสูตร  (ไมมี) 
2.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   จํานวน 2  หลักสูตร   
1.  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 สังกัด

คณะวิทยาศาสตร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่  30 เมษายน  2553  ไดมีมติอนุมัติในหลักการการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 สังกัดคณะวิทยาศาสตร  

โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ  ความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 
การนี้  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาหลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ทั้งนี้  งานพัฒนาหลักสูตรฯ  ไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หลักสูตร เรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร  หากเห็นชอบในลาํดับตอไป  จะ 

ไดเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  ภายใน 30 วนั  

นับจากวันที่สภามหาวิทยาลยั มีมติอนุมตั ิ
 
 
 

      /2. ขออนุมัติปรับปรุง … 
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 2.  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
               หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  สังกัดคณะบริหารศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดฝีายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 

2553  สังกัดคณะบริหารศาสตร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553  เม่ือวันที่  

27 มีนาคม  2553  ไดมีมติอนุมตัิปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยไดพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติสาขา

คอมพิวเตอร 
 งานพัฒนาหลกัสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร (TQF) และ
ตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว  การนี้จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553  อีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากเลยกําหนด 30 

วัน ที่จะตองดาํเนินการสงหลักสูตรไปเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความ

เห็นชอบหลักสูตร 
 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  หากเห็นชอบ  ในลําดบัตอไปจะได

เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารบัทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นบั

จากวันที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัต ิ
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
 

2.3.3 การขออนุมัติปดหลักสูตร   จํานวน  1  หลักสูตร   
1. ขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน  หลักสูตรใหม  
    พ.ศ. 2544  สังกัดคณะเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ

อนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544  สังกัดคณะ

เกษตรศาสตร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ใน

การประชุม  ครั้งที่ 4/2552  วันที่  12  กันยายน  2552 และการประชุมครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2553  มีมติอนุมัติในหลักการ การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน  หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2544  โดยใหคณะพิจารณาทบทวนการปดหลักสูตร  โดยใหปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  หรือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

สาขาวิชาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
คณะเกษตรศาสตร  จึงไดพิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ  และตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 8/2552  วันที่  24  กันยายน  2552  ใหบรรจุสาขาวิชาเกษตร

ผสมผสาน  เปนสาขาวิชาเอกเกษตรผสมผสาน  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

/ หลักสูตร ... 
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 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2544  โดยจัดการเรียนการสอนในระบบ

ทวิภาคมีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 18 คน  มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน 7 คน  พนสภาพการเปนนักศึกษา  

10 คน  ขณะนี้  มีนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน (อยูระหวางการขอคืนสภาพ และรักษา

สถานภาพปการศึกษา 2552)  การปดหลักสูตรดังกลาว  ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ  ในการประชุม  ครั้งที่ 4/2552  วันที่ 28 พฤษภาคม  2552  แลวดวยเหตุผล ดังนี้ 
 1. ในชวงเวลา  3  ปที่ผานมา  ไมมีผูสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตร 
 2. หลักสูตรไมอาจดําเนินการตอได  ดวยเหตุผลดานความคุมทุนทั้งในสวนคาใชจายและบุคลากรที่ 

ดําเนินงาน 
 3. หลักสูตรไมสามารถผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการดานตลาดแรงงานของประเทศได 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน  

หลักสูตรใหม  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544   
 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  

 

2.4    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
2.4.1 แผนการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาแผนการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภายใน  วิทยาเขตมุกดาหาร ปการศึกษา  2552  คณะกรรมการดังกลาวฯ ไดตรวจประเมิน

วิทยาเขตมุกดาหาร  ในระหวางวันที่ 1-2  กรกฎาคม  2553  นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขตมุกดาหารเปนที่เรียบรอยแลว  เพ่ือใหผลการประเมินดังกลาวสอดรับกับ

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน  วิชาศึกษาท่ัวไป  และวิชาเฉพาะสาขา (ตามบันทึกขอความที่ ศธ. 
0529.5.1/0112 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2553)  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  เพ่ือวิทยาเขตมุกดาหารจะไดดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของตอไป 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 3 ประเด็น  ดังน้ี 
 1. ขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการจัดทําโครงการตางๆ ตามขอเสนอแนะของ 

    คณะกรรมการ 
2. ขอความเห็บชอบใหวิทยาเขตมุกดาหารดําเนินการตามประเด็นทั้ง 5 ขอในบันทึกขอความบันทึก 
    ขอความที่ ศธ. 0529.5.1/0112  ลงวันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
3. ขออนุมัติจัดทําโครงการสัมมนาการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร (ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ คณะกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัย) ระหวางวันที่ 6-8  สิงหาคม 2553 ณ วิทยาเขตมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  โดยใช 
งบประมาณดําเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหาร     

/จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร  ทั้งน้ี ขอให 

ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เปนที่ปรึกษา  และ

มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะทํางาน  โดยมีรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  

เปนกรรมการและเลขานุการคณะทํางาน  สวนคณะทาํงานทานอื่นๆ ขอใหประธาน

คณะทํางานฯ พิจารณาเสนอชื่อและนําเรียนทานนายสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาลงนาม

ประกาศมหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป  ซึ่งคณะทํางานชุดน้ีมีหนาที่ในการพิจารณาประเด็น

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาเขตมุกดาหาร  การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับวิทยาเขตในดาน

ตางๆ เชน แผนการดําเนินงานในดานตางๆ การพิจารณาจัดลําดับความสําคญัของความ

จําเปนเรงดวนของวิทยาเขตมุกดาหาร  การจัดการเรียนการสอนการรับนักศึกษา เปนตน  
และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  ใหดําเนินการโครงการสัมมนาการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร

ตามที่เสนอในประเด็นที่ 3 
  
 2.4.2 การพิจารณา (ราง) รายงานประจําปมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) รายงานประจําปมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธกิารบด ี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อยูระหวางการจัดทําหนังสือ “รายงานประจําป 2552  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน”ี  เพ่ือจะใชเปน

ส่ือกลางในการประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานดานตางๆ  ของมหาวิทยาลัยใหแกผู

ที่สนใจ  และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  ดังนัน้  เพ่ือใหรายงานประจําปของ

มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม  ความถูกตองและสมบรูณ  กองแผนงานจึงใครขอเสนอ (ราง) รายงานประจาํป 

2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
-  ใหขอเสนอแนะเพื่อการจดัทําหนังสือ “รายงานประจาํป 2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี  ใหมีความ 

เหมาะสม  ถูกตองและสมบรูณ 
 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1.  การดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณตอไป  ขอให 

     ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดอืน  หลังสิ้นปงบประมาณ 
2.  ควรมีการรายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปที่ผาน 
     มาเพื่อชี้แจงใหคณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดทราบ  โดยจัดทําเปน 
     เอกสารแยกตางหากเพื่อเผยแพรภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

/ระเบียบวาระที่  3 … 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

3.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2553  
        วันเสารที่ 19 มิถุนายน  2553 ณ หองประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน 6 

    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองสืบเน่ืองพิจารณา  

4.2.1  คาตอบแทนอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องคาตอบแทนอาจารย 
คณะพยาบาลศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีประเด็นในการอนุมัติ  ดังน้ี 
       1. ที่ประชุมอนุมัติตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่เสนอเปนกรณีพิเศษ  แตมิไดอนุมัติ 

 หลักเกณฑวิธีการพิจารณาเงื่อนไขการไดมาของจํานวนเงินที่อนุมัติ เน่ืองจากคาตอบแทนที่ 
กําหนดขึ้นตามความเหมาะสมกับการดําเนินงานในระยะเวลาของการจัดตั้งคณะ  ทั้งน้ี  
ขอใหคณะพยาบาลศาสตรช้ีแจงทําความเขาใจกับอาจารยทั้ง 4 ทาน มีเสนอคํารองทุกขจาก 
หนวยงานตางๆ ที่ไดรองทุกขไว 

       2. ขอใหมหาวิทยาลัยปรับเกณฑการพิจารณาเงินคาตอบแทนหรือเงินเดือนใหมีความชัดเจน   
ถูกตองตามเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด  เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  ในประเด็นความรับผิดชอบ  
ของผูเสนอเงื่อนไขการใหคาตอบแทนหรือเงินเดือนใหกับบุคลากรกลุมดังกลาว  วามี 
อํานาจในการตกลงเงื่อนไขการจายคาตอบแทนหรือเงินเดือนตามที่มีการตกลงไวหรือไม 

4. ขอใหหนวยงานมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของจัดเตรียมความพรอมในการเพิ่มพูนความรูความ 
เขาใจใหกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย บทบาท อํานาจและหนาที่ในเร่ืองตางๆ เชน   
การเงินและบัญชี  การบริหารงานบุคคล เปนตน 

   
4.2.2  ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบรรณารักษ  เช่ียวชาญ  ระดับ 9 

 นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การขอกําหนดกรอบ

อัตรากําลังตําแหนงบรรณารักษ เช่ียวชาญ ระดบั 9 เมื่อป พ.ศ. 2537 ก.ม. ไดอนุมัติกรอบตาํแหนงบรรณรักษ 

เช่ียวชาญ ระดับ 9 สังกัดสํานักวิทยบริการ ไว 1 ตาํแหนง  ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2547 ไดมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการบรหิารงานบคุคลใหม  อาศัยตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญตัิระเบยีบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสภามหาวิทยาลัย

กําหนดกรอบของตําแหนงอนัดบัเงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาที่ 
พึงมีในสถาบนัอุดมศกึษานัน้  รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนงให 
กําหนดคราวละ 4 ป  โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธภิาพความไมซ้ําซอน ความประหยัด  และตองสอดคลอง 
 

    /กับหลักเกณฑ ... 
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กับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ก.พ.อ. กําหนดซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550  เม่ือวันที่ 

9  พฤศจิกายน  2550  มีมติเห็นชอบกรอบตาํแหนงชาํนาญการที่ ก.ม. เคยกําหนดไวไปพลางกอน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจดัสงประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกาํหนดระดบั

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ใหดํารงตาํแหนงสูงข้ึน ฉบบัลงวันที่ 2 

กุมภาพนัธ  2550  เพ่ือใหสถาบันอดุมศึกษาใชเปนแนวการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพื่อใหใหสภา

สถาบันอดุมศกึษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญตัิระเบยีบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พงศ. 2547 
 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที ่  ไดจดัทํารางขอบังคับฯ  พรอมไดนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2553  เพ่ือเสนอพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี  วาดวยการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา  ตาํแหนง

ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะและผูบรหิารใหดาํรงตาํแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2552  ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติในหลักการ  และโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2552  เพ่ือพิจารณารางขอบังคับดังกลาว  มติที่ประชุมใหถอนเรื่อง

เนื่องจากขอบงัคับดังกลาวขาดความสมบรูณครบถวน  โดยใหปรับแกไขถกูตองตามมาตรฐานของการจัดทํา

ขอบังคับฯ  ตามขอสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยฯ 
 ดวยสํานักวิทยบริการ  สงเอกสารประกอบการประเมินเพื่อพิจารณากําหนดตาํแหนงบรรณรักษเช่ียวชาญ  

ระดับ 9  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษารายงานนางสาวมะลิวัลย  สินนอย ตาํแหนงบรรณรักษ 8 

ระดับ 8 ชํานาญการ  ตําแหนงเลขที่ 68  อัตราเงินเดือน 28,100.- บาท สังกดัหอสมุด  สํานักวทิยบริการ 
 คณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที ่ 9/2552  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2552  เห็นชอบใน

หลักการมีมตสิมควรใหกําหนดตําแหนงผูเช่ียวชาญ  แตเนื่องจากตองมีองคประกอบของมาตรฐานภาระงานและ

ความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว  จึงขอใหสํานักวิทยบริการเสนอเหตุผล  ความจําเปนของหนวยงานที่ตองมี

บรรณรักษเช่ียวชาญ  กําหนดภาระงาน  ตัวช้ีวัดภาระงานของหนวยงาน  ลักษณะหนาที่ความรับผดิชอบและ

คุณภาพงานของตําแหนงและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 1/2553  เม่ือวันที่ 15  มกราคม  2553 

มีมติใหสํานักวิทยบริการ ดาํเนินการ 
 1. ใหวิเคราะหโครงสรางและภาระงาน  ตําแหนงบรรณรักษ เช่ียวชาญ  วาจะมไีดก่ีตําแหนง 
 2. ใหเพ่ิมลักษณะงานของตําแนงบรรณารักษ เช่ียวชาญดานการสรางระบบใหม  การสรางศาสตรความรู 

และ E-Library   
 3. รวบรวมขอมูลภาระงานของตําแหนงบรรณารักษ  เช่ียวชาญ  จากมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือเปนขอมูล 

    ประกอบการตัดสนิใจของสภามหาวิทยาลัย 

 ในเบื้องตนใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบตาํแหนงบรรณารักษ เช่ียวชาญ  หากสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ  จึงเสนอเพื่อขอคัดเลือกหรือประเมินคนเขาสูตําแหนงตอไป 
หลักการ/หลักแนวคดิ 
 ตามขอ 3 แหงประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ  2550  เร่ืองมาตรฐานการกาํหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดํารงตาํแหนงสูงข้ึน  ไดกําหนดระดับตําแหนง

ตองสอดคลองกับกรอบตาํแหนงและแผนพัฒนากําลังคนที่สภาสถาบันอดุมศึกษากําหนด 
 

            /ประเด็นเสนอ … 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
1. กําหนดกรอบอัตราตาํแหนงบรรณารักษ  เช่ียวชาญ 
2. การเขาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงบรรณารักษ เช่ียวชาญ  โดย

 2.1 การเขาสูตําแหนงโดยการสอบ 
 2.2 การเขาสูตําแหนงโดยประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง 
  
 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหาร  กลับไปทบทวนตรวจสอบความ 
ถูกตองของขัน้ตอนการดําเนินการตามประกาศของ ก.พ.อ. และใหนําเขาที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 

4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552  ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการ 

ประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552  ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานไีด

ดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2552  วงรอบตั้งแตวันที ่1 มิถุนายน  2552 – 31 

พฤษภาคม  2553  โดยมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/

หนวยงานเทียบเทา รวมทั้งส้ิน 14  หนวยงาน ในชวงเดือนมิถุนายน 2553 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

ประธาน  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการอบรมตามหลักสูตรผูประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารวมเปนกรรมการ  และเลขานกุาร  จาํนวน 3-5 คน 
 หลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552  ดําเนนิการภายใตกรอบนโยบายและ

หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจยั  จํานวน 44 ตัวบงช้ี  และมหาวิทยาลัยโดยคณะทาํงานประกันคณุภาพ  

ไดกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติม  เพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. จํานวน 19 ตัวบงช้ี  

ทั้งส้ิน 63 ตัวบงช้ี 
 ผลการประเมนิในภาพรวม  กําหนดชวงคาคะแนนและความหมาย ดงันี้ 
 ≤  1.50 คะแนน   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
 1.50 – 2.00  คะแนน   การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช 
 2.01 – 2.50 คะแนน   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00 คะแนน   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลการตรวจ … 
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สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ระดบัคณะ/หนวยงานเทียบเทา  ประจําปการศึกษา 2552  

ตามองคประกอบ  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และมหาวิทยาลัยกําหนดเพิม่เติมมี ดังนี ้
 

คาคะแนน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สกอ. + ตัวบงช้ีเพิ่ม 
ระดับดีมาก (2.51 – 3.00 คะแนน)   
1) คณะเภสัชศาสตร 2.78 2.74 
2) คณะวิศวกรรมศาสตร 2.61 2.65 
3) คณะวิทยาศาสตร 2.61 2.57 
4) คณะเกษตรศาสตร 2.56 2.58 
5) สํานักวิทยบริการ 2.57 2.65 
ระดับดี (2.01 – 2.50 คะแนน)   
1) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 2.27 2.41 
2) คณะบริหารศาสตร 2.17 2.27 
3) คณะศิลปศาสตร 2.10 2.21 
4) คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 2.10 2.24 
5) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 2.07 2.11 
ระดับพอใช (1.51 – 2.00 คะแนน) 
1) คณะนติิศาสตร 
2) คณะรัฐศาสตร 
3) สํานักงานอธิการบด ี

 
1.89 
1.54 
1.93 

 
1.98 
1.71 
1.94 

ยังไมไดคุณภาพ ( ≤ 1.50 คะแนน ) 
1) วิทยาเขตมุกดาหาร 

 
1.03 

 
1.09 

 

 
ทั้งนี้ มีคณะ / สํานักขออุทธรณผลการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประเมินจะประชุมพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อาจทําใหผลการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะ

เกษตรศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ คณะศิลปศาสตร คณะนติิศาสตร และสํานักวทิยบริการ 
สําหรับ คณะ / หนวยงานเทียบเทาที่ผลการประเมินมคีาคะแนนต่าํกวา 2 คะแนน สภามหาวิทยาลัย

กําหนดใหจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการพฒันาคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ 

วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ดังนี ้
 1.  ทุกคณะ/หนวยงานนาํผลการประเมนิไปทาํแผนพฒันาคุณภาพในปการศึกษา 2553  และ/หรือ 
      นาํไปปรับปรุงการทํางานเพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายตามแผนยทุธศาสตรของคณะ/หนวยงาน 
 2.  คณะ/หนวยงานที่ผลการประเมินมีคาคะแนนต่าํกวา  2 คะแนน  จัดทําแผนพฒันาคุณภาพ และ 
      นาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่  31 กรกฎาคม 2553 
 

/3. คณะ/หนวยงาน … 
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 3. คณะ/หนวยงาน จดัใหม ี“การติดตามตรวจสอบคุณภาพ” โดยเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ 
     ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพฒันาคณุภาพ และจดัทํารายงานการติดตามตรวจสอบ 
     คุณภาพ  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพ  เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
     มหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ทุกรอบ 3 เดอืน  หรือ 4 ครั้ง/ปการศึกษา (ก.ย.  

    53, ธ.ค. 53, มี.ค. 54 และ มิ.ย. 54) 
4. คณะ/หนวยงานสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเห็นวาการพัฒนาคุณภาพ  จะตองดาํเนินการอยาง 
    ตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ    ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 
         1. รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตติ  ประธานคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา จะดําเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปประเด็นทั้ง 4 ประเดน็ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได 
   แตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพเพิ่มเติม  โดยมีผูแทนจากคณะ/หนวยงาน  
   เพื่อรวมกันพิจารณาการประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยจะดําเนินการ 
   จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนงานประจําปของ 
   มหาวิทยาลัย ซึ่งจะนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
         2. คณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพต่ํากวา 2 คะแนน ใหพิจารณา 
   ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงาน ทั้งน้ี 
   หากไมมีผลการดําเนินการที่เปนรูปธรรม ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดําเนินงาน 
   ของผูบริหารคณะ/หนวยงาน ดังกลาว เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการ 
   ดําเนินงานของผูบริหารคณะ/หนวยงานตอไป 
 

 4.3.2  รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552 ระดับมหาวิทยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ 
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552 ระดับมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินการ 
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง สําหรับปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาในเดือนมิถุนายน 2553 และกําหนดใหมีการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายใน  ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  และผูประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยที่มี 
ประสบการณ ดังรายชื่อตอไปนี ้
 1. รองศาสตราจารยนนัทนา  ศิริทรัพย  ประธาน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2. รองศาสตราจารยเพ็ญศรี  ทองนพเนื้อ  กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3. นางวรรทณา  สินศิริวิทยาลัย   กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ผูชวยศาสตราจารยประพันธ  โอสถาพันธุ กรรมการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 5. ผูชวยศาสตราจารยชริดา  ปุกหุต  กรรมการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 6. ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค   กรรมการ
           

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

                      /7. ดร.สุรชัย … 



 7. ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร   กรรมการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 8. นางพนมศรี  เลิศศภุวิทยนภา   เลขานุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 หลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ดําเนนิการภายใตกรอบนโยบายและ 
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามจุดเนนของ 
มหาวิทยาลัย คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจยั จํานวน 44 ตัวบงช้ี และมหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานประกัน 
คุณภาพ ไดกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. จํานวน 
19 ตัวบงช้ี 
 ผลการประเมนิในภาพรวม กําหนดชวงคาคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ≤  1.50      คะแนน  การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
  1.51 - 2.00 คะแนน  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช  
  2.01 – 2.50 คะแนน  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับด ี

  2.51 – 3.00 คะแนน  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และคณะทํางานรวบรวมขอมูล

เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร

จากทุกคณะ/หนวยงาน โดยคณะกรรมการไดรวมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ/หนวยงาน

และผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดประเมินตนเองและจัดทํารายงาน ตามองคประกอบ และตัว

บงชี้การประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 5 - 9  กรกฎาคม  2553 ที่ผานมา 
 ผลการประเมินตนเอง ภาพรวม ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 แยกเปน 

 ตังบงช้ีของสกอ.    ระดับดีมาก (2.56  คะแนน) 
 ตังบงช้ีของสกอ. และตัวบงช้ีเพ่ิมเติม ระดับดีมาก (2.48  คะแนน) 

(ตัวบงช้ีเพ่ิมที่เปนตัวบงช้ีอัตลักษณ 1.3.1 อยูระหวางรวบรวมผลการดําเนินงาน) 
ผลการประเมินแยกตามองคประกอบ (เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.) ดังน้ี 
 ระดับดีมาก      (      2.51 คะแนน)  ไดแก องคประกอบ 

     3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
      4. การวิจัย 

      5. การบริการวิชาการแกสังคม 

      6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      7. การบริหารและการจัดการ 
      8. การเงินและงบประมาณ และ 

      9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระดับดี       (2.01 – 2.50 คะแนน) ไดแก องคประกอบ 

     2. การเรียนการสอน 

 ยังไมไดคุณภาพ    (≤ 1.50 คะแนน) ไดแก องคประกอบ 
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

/ผลการประเมินตนเอง ... 
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ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ถือไดวา ผลการดําเนินงานมีพัฒนาการในทุก

องคประกอบ ยกเวนองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 

แนวทางการพัฒนา คณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยสภามหาวิทยาลัยมีประกาศแตงตั้ง นั้น ซึ่งมี

ประธานคณะกรรมการและกรรมการ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารยปภัสวดี วีรกิตติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

รวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไดประชุมพิจารณาพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกรที่  9  กรกฎาคม 2553 โดยขอเสนอแนะ คือ ปรับปรุงองคประกอบของคณะทํางาน

ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย โดยจากเดิมที่มีผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของทุก

หนวยงาน ใหเพ่ิมผูประกันคุณภาพที่มีประสบการณและใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่อง

รวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาที่ คือ 
1) พัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งจัดทํารายละเอียดการดําเนินงานตาม ตัวบงช้ีของสํานักงาน     

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 และสรางความเขาใจใหแกหนวยงานเพื่อ

ดําเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
2)  วิเคราะหขอมูลและนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการเลือกกลุมสถาบัน เพ่ือเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา 2552 กับผล       
                การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549 - 2551 แยกตามองคประกอบและประเภท  
                ของตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ.+ตัวบงชี้เพิ่ม 
ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
2550 2551 

ประเมิน

ตนเอง 

2552 
2550 2551 

ประเมินตนเอง 

2552 

1. ปรัชญาฯ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 1.50 1.50 1.50 1.20 2.40 1.20 
2. การเรียนการสอน 1.77 2.00 2.08 2.05 2.11 2.21 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 2.00 3.00 3.00 2.33 3.00 3.00 
4. การวิจัย 3.00 3.00 3.00 2.71 2.57 2.57 
5. การบริการวิชาการแกสังคม 2.50 2.50 2.75 2.67 2.67 2.83 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 3.00 3.00 2.33 2.67 2.67 
7. การบริหารและการจัดการ 1.44 2.56 2.78 1.83 2.67 2.83 
8. การเงินและงบประมาณ 1.00 2.50 3.00 1.60 2.20 2.60 
9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 2.33 3.00 3.00 2.33 3.00 3.00 

ภาพรวม 1.95 2.44 2.56 2.08 2.46 2.48 
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3)  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ผลการประเมินตนเอง ระดบัมหาวทิยาลัย ปการศึกษา 2552 และจุดแข็ง – จุดที่
ควรพัฒนาตามองคประกอบ 9 องคประกอบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มกระบวนการวงจรการบริหารงาน

ดานการประกันคุณภาพ (PDCA) ทั้งน้ี ขอใหมีขอตกลงการดําเนินการรวมกันเพื่อใหมีผล

ใหการพัฒนาดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

4.3.3  การขอความอนุเคราะหงบประมาณของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการดานการเงินและ

งบประมาณ เสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การขอความอนุเคราะหงบประมาณของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 4/2553 วันเสารที่ 19 มิถุนายน 2553 ระเบียบวาระการ

ประชุมที่ 2.1.1 ที่ประชุมมีมติ ขอใหคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ พิจารณารายละเอียดและให

นําเสนอรายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไปในประเด็น ดังน้ี 
1.  รายละเอียดของทุน กฎ ระเบียบเก่ียวกับการใหทุนการศึกษา รายชื่อผูรับทุนการศึกษา จํานวน   

เงินที่ไดรับ รวมทั้งประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของของงานวิเทศสัมพันธ และคณะศิลปประยุกตและ

การออกแบบ โดยรวมกับนิติกรมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
2.  เสนอความเห็นในเร่ืองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของทั้ง 2 หนวยงานดังกลาว 

3.  ความถูกตองของรายงานสถานะลูกหน้ีเงินยืมทดรองจายทั่วไปและเงินยืมเพื่อการศึกษาและ
รายงานสถานะเงินทุนสํารอง 

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกลาว นิติกรมหาวิทยาลัย ไดจัดทําบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.10 

/ 632  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2553  เร่ือง การแจงสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เพ่ือขอเอกสารเพิ่มเติม 
โดยมีขอเสนอใหพิจารณาวา  การเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ 

4/2553  ไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2543  และเห็นควรใหกองแผนงานถอนเรื่องดังกลาวออกจากระเบียบวาระการประชุมในครั้ง

นั้น  

ดังนั้น นางอรวรรณ  ชยางกูร จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  ดังนี้ 
1.  ควรใหถอนระเบียบวาระการประชุมดังกลาว เพ่ือนํากลับไปเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนตอไปหรือไม 

2.  คณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ ควรยุติการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 

4/2553 ที่ใหคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ  พิจารณาเรื่องดังกลาวหรือไม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหถอนเรื่องตามเสนอและใหดําเนินการตามขั้นตอนกอนเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป  รวมทั้งใหคณะกรรมการดาน

การเงินและงบประมาณ  ยุติการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 

          
 

  /5.1 การติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัย ... 
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5.1  การติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จระหวางปงบประมาณ 
         2538 – 2550 
ผูชวยศาสตราจารยกังวาน ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม เสนอที่ประชุม

เพ่ือทราบผลการติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จระหวางปงบประมาณ 2538 – 2550 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการดําเนินงาน

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3  รายงานประจําป  พ.ศ.  2551 – 2552 โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ 
                  สิทธิประโยชน 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานประจําป พ.ศ.2551 – 2552  โครงการจัดตั้งสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4  การจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ถอนเรื่อง 
 

5.5  รายงานประจําป  พ.ศ.  2552  คณะเภสัชศาสตร 
รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร คณบดีคณะเภสัช

ศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานประจําป พ.ศ. 2551 – 2552  โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ

สิทธิประโยชน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6  การดําเนินงานบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
 

ถอนเรื่อง 
    /5.7 การอนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข (ลับ)… 
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5.7  ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข(ลับ) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.8  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2554 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบกรอบวงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ในเบื้องตน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเงิน 

633,767,200 บาท เพ่ิมขึ้น จากที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 140,057,100 บาท หรือ

คิดเปนรอยละ 28.37 (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรรเปนเงิน  493,710,100 บาท) ทั้งนี้เมื่อ

เปรียบเทียบกับวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554  ซึ่งขอตั้งงบประมาณเปนเงิน 
1,445,754,600 บาท แลวพบวาไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยกวาที่ขอตั้ง 811,987,400 บาท หรือคิดเปน

รอยละ  43.84  ของงบประมาณที่ขอตั้ง ซึ่งในการชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมิไดถูกปรับลดงบประมาณใน

รายการใดๆจึงยังคงยอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามจํานวนดังกลาวขางตน (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.9  ขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ 5.9 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553  
                 วันเสารที่  29   พฤษภาคม 2553 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ 5.9 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 

3/2553  วันเสารที่  29  พฤษภาคม 2553 ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ ไดนําเสนอระเบียบ

วาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.3.1 ความกาวหนาในการแกไขปรับปรุงการประกันคุณภาพของคณะวิชาที่มี
ผลการดําเนินงานต่ํากวา  2  คะแนน ซึ่งไดเสนอเรื่องแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

ดานการวิจัยและงานสรางสรรคคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้ง

ที่ 3/2553  ไปพรอมดวย โดยที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไมไดนํารายละเอียดเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยและไมไดจดบันทึกในรายงานการประชุมในเรื่องดังกลาวไวในรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2553 

โดยที่มติไดมีการรับรองไปเรียบรอยแลว 
 
 

/ดังนั้น ฯ ... 
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ดังนั้น ฯ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใครขอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2553 
วันเสารที่  29  พฤษภาคม  2553 ระเบียบวาระที่ 5.9 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐานดาน

การวิจัยและงานสรางสรรคคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไวในรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและมีมติรับรองรายงานการประชุมตามเสนอ 
 

5.10 ความรวมมือทางวิชาการไทย – ลาว (โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของ 
             มหาวิทยาลัยจําปาสักระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศและ 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร คณบดีคณะ

เกษตรศาสตร เสนที่ประชุมเพื่อทราบการรายงานความรวมมือทางวิชาการไทย – ลาว (โครงการพัฒนา     

ศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยจําปาสักระหวางสํานักงานความรวมมือเพ่ือพัฒนาระหวางประเทศ และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และพิจารณาการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิจจาก

สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ในสวนที่คณะเกษตรศาสตรจะไดรับ ซึ่งคิดเปน

เงิน  399,000 บาท (สามแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติการขอยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งน้ี          

ขอใหระบุวาเปนทุนการศึกษา โดยขอใหระบุและกําหนดระยะเวลาการยกเวนการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมตามปการศึกษา 
 

5.11  การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่ 6/2553  วันเสารที่ 25 กันยายน 2553 
                          ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2553 วันเสารที่ 25

กันยายน  2553  ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  14.45 น. 

 
 

      ......................................................           ......................................................... 
(นางจอมสุรางค  เชียงแสน)           (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6       รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
  ผูจดรายงานการประชุม         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


