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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่  1/2552 
วันเสารที่  31 มกราคม  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 
ผูที่มาประชุม 

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
    3. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   6. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
 10.  อธิการบด ี           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
 11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

 12.  คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 
 14. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
 15.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

 16.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 17.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 18.  นางกญัญา    จึงวิมุติพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา  
 19.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
 

   /20. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน...    
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 20. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได

1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
  2. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  3. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 

 

ผูเขารวมประชุม 
 1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
 2. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ      ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 

 3. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร   จึงวิสุทธิวงศ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
และบริการวิชาการ   

 4. 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 3 ทาน  คือ       

1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
    2. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
      3. ประธานสภาอาจารย          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 

       

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

1.1.2 การแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําใหม  จํานวน  2  ทาน 
ศาสตราจารยจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อแนะนาํ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําใหม  จํานวน  2  ทาน  ดังนี ้
  1. นางกัญญา  จึงวิมุติพันธ  ตําแหนงอาจารย  

สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
2. นางสิรินทรทิพย บุญม ี   ตําแหนงอาจารย  ระดับ  7   

สังกัดคณะศิลปศาสตร 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

/1.1.3 การจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่  1... 
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1.1.3 การจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่  1   
ศาสตราจารยจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง 

การประชุมนายกสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 1  จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตมูลนธิิ

สงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันศุกรที่  6  กุมภาพันธ  2552  ณ โรงแรมมิ

ราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถปุระสงคเพ่ือใหนายกสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความคดิเห็นตอ

ประเด็นการพัฒนาธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดคณุภาพของ

อุดมศึกษาไทยตามที่ระบไุวในแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551- 2565) ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ และกรรมการบริหารสถาบนัคลังสมองของชาติ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.4 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553  

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือขอให

ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการจัดตั้งคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งอยูในระเบียบวาระการ

พิจารณาเชิงนโยบาย โดยขอใหพิจารณาในรายละเอียดตางๆ อยางรอบคอบ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่จะ

มีผลตอการบริหารจัดการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งคําขอและขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยติดตามผลการ

ดําเนินงานในดานหารบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการเปนทีมงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

สมรรถนะสูงข้ึน  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ

ผลการเสนอชื่อและการทาบทามคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่  9/2551  วันเสารที่  22  พฤศจิกายน   2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2.6 การแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  จํานวน  15  ราย  เนื่องจาก รองศาสตราจารยพรสนอง  

วงษสิงหทอง ปฏิเสธการทาบทาม  คงเหลือคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร  จํานวน  14   

ราย ดังนั้น จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว จํานวน  14  ราย  ทั้งนี้ หาก

ที่ประชุมเห็นชอบตามจํานวนดังกลาว จักไดพิจารณาลงนามแตงตั้งตอไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
2.1.1 การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553    

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 

ตามที่กองแผนงานไดประสานงานคณะ/สํานัก หนวยงานตางๆในการจัดทําในการงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 และที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่  20  มกราคม  

2552 ไดเห็นชอบในเบื้องตน โดยมีการปรับเปลี่ยนในสวนของสิ่งปลูกสรางปเดียวโดยใหคํานึงถึงความจําเปนที่สุด

ของคณะ/สํานักและสวนกลางของมหาวิทยาลัย  เพ่ือความรอบคอบ กองแผนงาน ไดตรวจสอบความตองการของ

หนวยงานตางๆ ที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย จึงจัดทําเอกสารสรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 

(เม่ือวันที่ 26  มกราคม  2552 ) โดยแบงเปนหมวดรายจาย ดังนี้   
งบบุคลากร จํานวน   173.8292 ลานบาท 
งบดําเนินงาน จํานวน  142.6384 ลานบาท 
งบลงทุน จํานวน  649.6754 ลานบาท 
งบอุดหนุน จํานวน  333.8251 ลานบาท 

รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน        1,299.9681  ลานบาท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ในการนี้   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานโยบายการบริหารจัดการอาคาร

ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจ เนื่องจาก อาคารฯ จะกอสรางแลวเสร็จในเดือนเมษายน 

2552   อีกท้ัง มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือปรับปรุงอาคารฯ ในวงเงิน 

10   ลานบาท ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการใหสัมปทานแกภาคเอกชน เพ่ือเขามาบริหารจัดการ อาจให

เปนความรับผิดชอบของผูที่จะเขามาบริหารจัดการในการลงทุนปรับปรุงอาคารและมหาวิทยาลัยจักไดชะลอการตั้ง

งบประมาณในสวนดังกลาวตอไป   
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพิ่มเตมิ  
ดังน้ี 
1. ขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนและจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการที่เสนอขอตั้ง  
    งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 
2. ขอใหมหาวิทยาลัยนําแผนการบริหารราชการแผนดินเปนหลัก ในการเสนอขอตั้ง 
    งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553  เพื่อใหบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอ 
    รัฐสภา โดยเชื่อมโยงใหมีความสอดคลอง อีกทั้งโครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณฯ ควรมี 
    นโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีรองรับ 
 

/3.ขอใหมหาวิทยาลัย… 
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3. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารสรุปยอดรวมเพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญในการชี้แจงตอ 
    สํานักงบประมาณ ทั้งน้ี เอกสารฯ ควรสรุปสินทรัพยที่มหาวิทยาลัยมีแลวและจําเปนตองมี  
    และควรมีเหตุผลในการจําเปนตองไดรับการจัดสรรงบประมาณ หากไมไดรับจะกอใหเกดิ 
    ความเสียหายในดานใดตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เปนตน    

4. โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ที่เปนงบลงทุน ซึ่งเกี่ยวของ 
    กับการเรียนการสอน คณะ/ภาควิชาจะตองจัดเรยีงลําดับความสําคัญและเสนอที่ประชุม 
    ผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองใหละเอียดและรอบคอบกอนําเสนอตอสํานัก 
    งบประมาณ  
5. โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง 
    หนวยงานหรือสวนราชการอื่นๆขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนขอดี ขอเสียและใชความ 
    รอบคอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 
6. การพิจารณานโยบายการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ 
    บริหารธุรกิจ  ที่ประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาขอมูลใน 
    การบริหารจัดการในรูปแบบตางๆ ทัง้น้ี ขอใหสรุปขอดี – ขอเสยีในแตละรูปแบบของการ 
    บริหารจัดการเปรียบเทยีบใหชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยใหนําเสนอในการ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการแลวเสร็จ  

  

2.1.2 การพิจารณา “โครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน : มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน” 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา “โครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน” สืบเนื่องจากวันที่ 25  ธันวาคม 2551 ที่
ผานมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ืองการ

พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการผอนพระราชภาระของพระองคทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได

ดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน โดยจัดใหมีการ

ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชน ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาจาก

นักเรียนจากการพัฒนาโครงงานของนักเรียน เพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และจะสานตอโครงงานในระหวางท่ี

ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงงานที่นักเรียนเสนอเพื่อใหมหาวิทยาลัยคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนั้น 

จะตองเปนโครงงานที่มุงเนนการพัฒนาชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับชุมชนในอนาคต  ดังนั้น จึงเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้  
1. เพ่ือเปนการผอนพระราชภาระของสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การกําหนด

กลุมเปาหมายของการดําเนินโครงการ  เร่ิมจากนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ซึ่งเปนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ  
2. การมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ 
3. เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพฯ วันที่ 2 เมษายน  2552 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระองคทานฯ 

มหาวิทยาลัยจะไดจัดนิทรรศการ ณ กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งการถวายรายงานความคืบหนาโครงการ

ดังกลาวที่มหาวิทยาลัยไดเคยถวายรายงานเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2552 ที่ผานมา  
 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา… 



 6
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติโครงการตามเสนอ โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 
เพิ่มเติม ดังน้ี 
1.  มอบหมายอธิการบดีพิจารณาชื่อโครงการเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
2.  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการเพื่อใหบรรลุตาม 
     วัตถุประสงคตอไป 
3.  เพื่อเปนการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 
     การสรางความรวมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอให 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยแกนนํารวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนและ     
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในภาคพื้นอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง   
4.  สภามหาวิทยาลัยมีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ เปนที่ปรึกษา 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหสิทธิ์เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และหาก

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ ลาออกจากราชการขอใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจางเปนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี การดําเนินการจางขอใหเปนไปตาม

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย  การจางลูกจาง พ.ศ. 2548 ตอไป 

 

2.1.3 การพิจารณาแผนแมบทการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนแมบทการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทีส่ภา

มหาวิทยาลัยใหขอสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  10/2551  วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2551 

ที่ผานมา ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มอบหมาย ผูชวย

ศาสตราจารยศิริพร  จึงวิสุทธิวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย เพ่ือช้ีแจงการแกไขแผนแมบทการวิจัย ซึ่งแกไขเรียบรอย

แลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

   

 จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกโครงงาน แผนงานในแผนแมบทงานวิจัยใหมีความ 
ชัดเจน การระบุวิธีการสรางเครือขายงาวิจัย การสนับสนุนใหงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสูการ 
ดําเนินงานเชิงพาณิชย โดยกําหนดการรวมมือกับภาคเอกชน ทั้งน้ี ขอใหนําเสนอในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา… 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

 ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

2.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย   แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ  ดวยวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จะครบวาระในวันที่ 6 

กุมภาพันธ 2552   โดยโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานดําเนินการในเรื่องดังกลาวไมสามารถ

ดําเนินการสรรหาใหเสร็จสิ้นกอนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอยางนอย 90 วันได  เนื่องจากอยูระหวางคาบเกี่ยวใน 
การแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2551 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2551 ไดกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551  และได

ประกาศใช ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติและการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2538   
 เพ่ือใหการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ขอ 5  และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 14  วรรค 3 ใน

กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือไดมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหมแลว 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบดวย 
(1)   อธิการบด ี      เปนประธานกรรมการ 
(2)   คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน   เปนกรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
    ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

                 (3)  ประธานสภาอาจารย      เปนกรรมการ 
       (4)  ผูอํานวยการกอง      เปนกรรมการ 

 
/2)แตงตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ… 
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2) แตงตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 

เพ่ือจึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิตามเสนอ ทั้งน้ีขอใหกรรมการและเลขานุการเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตาม 
กําหนดตอไป 

   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

2.3.1 การเปลี่ยนช่ือวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
คณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  อินทรประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา การ
เปล่ียนชื่อวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร  ตามที่ที่ประชุม 
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  3/2550 เม่ือวันที่  8  ธันวาคม  2550  มีมติอนุมัติให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สังกัดคณะวิทยาศาสตร เปล่ียนชือ่วิชาเอก จากเดิม 

วิชาเอกอาชีวอนามัย  เปล่ียนช่ือเปน วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เนื่องจากสาขาวิชาดังกลาวเปน

สาขาวิชาชีพที่เก่ียวของกับความปลอดภัย  การปองกันการเกิดอุบตัิเหตุในการทํางานของผูปฏิบัตงิาน  การจัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางาน  และใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด 
         

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
  

2.3.2 การขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ 
อนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร  ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2551 ไดมีมติ

อนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม ในปการศึกษา  2552  โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงประโยชนของสาขาวิชาใหมและกระบวนการดําเนินงาน  

จํานวน  1  หลักสูตร ไดแก 
 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552 
 

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตอง อีกคร้ัง กอนเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
 

 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา… 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.3.3 การขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ

อนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร  ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2551 ไดมีมติ

อนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม ในปการศึกษา  2552  โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ 

ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงประโยชนของสาขาวิชาใหมและกระบวนการดําเนินงาน  

จํานวน  1  หลักสูตร ไดแก 
 

 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552 
 

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตาม 
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตอง อีกครั้ง กอนเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  
2.4.1 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวิทยาลัยแพทยศาสตและการสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวิทยาลัยแพทยศาสต

และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ประสงคแกไข

คุณสมบัติของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตามความในขอ ๙ วรรคหนึ่ง ของ

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙    เฉพาะ

กรรมการประเภทผูแทนอาจารยในวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ซึ่งกําหนดวา 
“ ผูแทนอาจารยในวิทยาลัยไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือมีประสบการณดานการ บริหารมาแลวไมนอยกวาหาปไม
เกินสามคน”  
 
 
 

/เนื่องจากอาจารย… 
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  เนื่องจากอาจารยสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขที่มีอยูในปจจุบันไมมีผูดํารงตําแหนง

วิชาการประเภท รองศาสตราจารยหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป   เพราะเปนคณะที่

จัดตั้งใหม จึงทําใหไมสามารถไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยประเภทผูแทนอาจารยในวิทยาลัย แพทยศาสตร

ที่มีคุณสมบัติตามความในขอ ๙ ของขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙ ได    จึงเสนอขอแกไขคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร
ฯ ประเภทผูแทนอาจารย  เปน “ คณาจารยและไดทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสามปจํานวนไมเกินสามคน” ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยมีเหตุผลเพื่อใหสามารถเลือกผูแทนอาจารยมาจากนอกวิทยาลัย

แพทยฯ มารวมเปนคณะกรรมการประจําวิทยาลัยประเภทอาจารยไดหลากหลายและเพื่อความเปนสหวิทยาการ

ทางดานวิชาการ   ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบ 
 

หลักการ 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๕  กําหนดให สภามหาวิทยาลัยมี

อํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ (๒) วาง

ระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออก

ขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆไปก็ได 
 ๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๓- กําหนด การจัดใหมีคณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานของวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแกไขความในขอ ๙ ของขอบังคับสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙    
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอให แกไข (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
วิทยาลัยแพทยศาสตและการสาธารณสขุ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 เปน (ราง) ขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย วิทยาลัยแพทยศาสตและการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  
2551 โดย ในการแกไขความในขอ ๙  ของขอบังคับดังกลาว ขอให  กําหนดเปนบทเฉพาะ 
กาล ทั้งน้ี ขอใหระบุระยะเวลาในการบังคับไมเกิน  3  ป  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 10/2551  วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2551 ณ หองประชุมวารินชําราบ  ช้ัน  3    
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

/มต…ิ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551   

วันพฤหัสบดทีี่  25  ธันวาคม  2551   โดยไมมีขอแกไข 
 

3.2 ขออนุมัติแกไขการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2551   
วันเสารที่  22  พฤศจิกายน  2551   ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแกไขการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2551  ตามหนังสือบันทึกขอความที่ ศธ 0529.4.6/1269  ลงวันที่ 14  ตุลาคม  

2551 งานพัฒนาหลักสูตร ไดเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา  

2552  เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่  9/2551  เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2551 นั้น  เน่ืองจากงานพัฒนาหลักสูตรพิมพช่ือหลักสูตรในการนําเสนอวาระเขาที่ประชุมฯ ไมตรงกับเลม

หลักสูตรที่คณะฯ เสนอ   
 ในการนี้  จึงใครขออนุมัติแกไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่  9/2551  เม่ือวันที่  22  พฤศจิกายน  

2551 หนา  18  วาระที่  4.3.2  การขออนุมัติเปดหลกัสูตรใหม   ดงันี้ 
  จากเดิม 3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา  

                 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552   
แกไขเปน 3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

      หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 
 

 จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  

 4.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  
4.2.2 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 - คณบดีคณะเกษตรศาสตร     

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

  - ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
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ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน   รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
- คณบดีคณะเกษตรศาสตร   ไดรับการแตงตั้ง  วันที่   1   ตุลาคม  2548 

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดรับการแตงตั้ง  วันที่   1   มีนาคม  2549 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ไดรับการแตงตั้ง  วันที ่ 19  ธนัวาคม 2549 
 

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2551 วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2551  ระเบียบวาระ

การประชุมที่  3.3.2การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบตามหลักเกณฑที่นําเสนอและใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม นั้น  เพ่ือใหการดําเนินการ

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวน

งาน  พ.ศ. 2551   
ในการนี้   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   จึงใครขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตรคณะวิทยาศาสตร

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานอธิการบดี  
- สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานคณบดคีณะเกษตรศาสตร 
- สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานคณบดคีณะวิทยาศาสตร 
- สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดี คณบดี 
คณะเกษตรศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ โดยเปน 
คณะกรรมการชุดเดียวกัน ดังน้ี 
1. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ    ประธานคณะกรรมการ 
2. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน        กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      กรรมการ 

4. นางอรวรรณ    ชยางกูร         กรรมการ 
5. นายนิกร   วีสเพ็ญ            กรรมการ 
6. บุคคลภายนอกที่นายกสภามหาวิทยาลัยทาบทาม  1  ราย     กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงษ       กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี อนุมัติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติ

หนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  พ.ศ. 2551 ใหมีความสอดคลองและชัดเจนในการ 
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการในการนําไปปฏิบัติตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ดวย

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ไดดําเนินการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2551 เสร็จส้ินเรียบรอยแลว (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติแตงตั้ง  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  2551 เปนตนไป  
 

5.2 การจัดโครงการประชุมรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
“การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแยงในองคกรและแผนกลยุทธทาง 
การเงิน” 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดโครงการประชุมรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ “การ
บริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแยงในองคกรและแผนกลยุทธทางการเงิน”   ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2548  วันเสารที่  21  พฤษภาคม  2548  ระเบียบงาระที่ 1.2.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดรับทราบและมอบหมายใหกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบภาระงาน คือ การรายงานผล

การดําเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2550 วัน

เสารที่  17  มีนาคม  2550 ระเบียบวาระที่ 3.3 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่

ประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดย

มอบหมายศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดูแลดานโครงสรางการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยและตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 วันเสารที่  26  มกราคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 4.4.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551-2560 ไดอนุมัติและเห็นชอบให

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานโดยอธิการบดีเปนประธาน เพ่ือพิจารณารายละเอียดตางๆในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร ซึ่งควรกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา 

ดังนี้ 
 
 

/1.ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน... 
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1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย   

2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

4. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    

6. นายโสภณ      สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    

 

เม่ือวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ ไดเดินทางมาราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงานไดเรียนเชิญ รองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนางานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี เขารวมประชุมกับศาสตราจารยกนก วงษ

ตระหงาน เม่ือวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. เพ่ือรับขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและ

พัฒนา ในประเด็นการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกรอบแผนอุดมศึกษา การผลักดันการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ป สูการปฏิบัติ  โดยระบุแผนการปฏิบัติงานเร่ือง

ตางๆ อาทิเชน  การจัดทําแผนพัฒนาดานตางๆ  (การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การวิจัย การพัฒนากายภาพและ

ส่ิงแวดลอม การพัฒนาบุคคล) 
โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดขออนุมัติโครงการประชุมรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ  “การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแยงในองคกรและแผนกลยุทธทางการเงิน”  
ระหวางวันที่  8-9 ธันวาคม  2551 ที่ผานมา  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบสรุปผลการ

ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 การเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

ตามคาํรับรอง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 ตามที่งานประกนัคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเตรียมความ

พรอมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 9 

มกราคม 2552 ที่ผานมา งานประกันคณุภาพการศึกษาขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเรียนที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบกิจกรรมตามตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552  (ชวงการดําเนินงานระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2551  –  30  กันยายน  2552) ทั้งนี้ กรอบการประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการของสถาบันอดุมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
/5.4 การรายงานผลการเบิกจาย… 
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5.4 การรายงานผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552  ณ  สิ้นไตรมาส 1 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยปแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่อง การรายงานผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552  ณ  ส้ินไตรมาส 

1  ในงบประมาณ พ.ศ. 2552   รายละเอียดดังนี้  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณทั้งส้ิน     704,706,800.00 บาท  
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว  เปนเงิน      704,706,800.00 บาท  
คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2551  
มีการเบิกจายไปแลวทั้งส้ิน  เปนเงิน      151,064,256.08  บาท  
คิดเปนรอยละ  21.44 ของงบประมาณที่ไดรับ  
หรือคิดเปนรอยละ 21.44 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  
เม่ือเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว พบวาการเบิกจายสูงกวาแผนที่กําหนด กลาวคือ  
แผนการเบิกจาย ณ วันที่  31  ธันวาคม   2551 จะเทากับ    135,238,510.00 บาท  หรือ 
คิดเปนรอยละ 19.19 ของงบประมาณที่ไดรับ   
สําหรับงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ 2550  
มีการกันเงิน   เปนเงิน      33,494,606.00 บาท   
เบิกจายแลว   เปนเงิน        2,145,900.00 บาท 

  คิดเปนรอยละ 6.14 ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป 
คงเหลือที่ตองเบิกจาย  เปนเงิน      31,348,706.00 บาท  
และงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ 2551  
มียอดการกันเงินทั้งส้ิน   เปนเงิน           134,083,396.00 บาท  
เบิกจายแลว    เปนเงิน      18,516,331.00 บาท  
คิดเปนรอยละ 13.81 ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป  
คงเหลือที่ตองเบิกจาย  เปนเงิน             115,567,065.00 บาท  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 การรายงานความกาวหนาการจัดงานเกษตรอีสานใตประจําปงบประมาณ 2552  

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานความกาวหนาการจัดงานเกษตรอีสานใตประจําป

งบประมาณ 2552  ทั้งนี้ รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกุล  คณบดคีณะเกษตรศาสตร รายงานการเตรยีมความ

พรอมในการจดังานเกษตรอสีานใตประจาํปงบประมาณ 2552  (รายละเอียดตามอกสารประกอบการประชุม) 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

/5.6 การนอมเกลาฯ… 
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5.6 การนอมเกลาฯ ถวายตนเอกมหาชัย สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การนอมเกลาฯ ถวายตนเอกมหาชัย (ตนเซียส) สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัที่ 23 มกราคม 2552  ที่ผานมา  มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีไดรับมอบตน

เอกมหาชัยจากนายสุทธนิันท  ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  100  ตน ทัง้นี้ ได

นอมเกลาฯ ถวาย ณ กองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระตาํหนักสวนจิตรลดา ในการ

นี้ นายสุทธนิันท  ปรชัญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แจงที่ประชุมเพื่อทราบวัตถปุระสงค

รายละเอียดเพิ่มเติม ในการนอมเกลาฯ ถวายตนเอกมหาชัย นั้น เพ่ือประโยชนในการรักษาสิ่งแวดลอม ใหรมเงาและ

ลดภาวะโลกรอนเนื่องจากเปนตนไมที่เจรญิเติบโตไดอยางรวดเร็วและยังนํามาใชประโยชนไดหลายดาน เชน ผล 

แปรรูปกลั่นเปนน้าํมัน ใชเปนพืชพลังงานทดแทน โดยมีคุณสมบัตพิิเศษที่สามารถใชผลิตเอทานอล  เนยเทียม ใชทํา

น้ําเช่ือมผสมในเครื่องดื่ม ทาํน้ําหมักชีวภาพ เปนตน ตามที่ไดถวายรายงานในวันที ่ 25 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา  

พรอมนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานเีตรียมนอมเกลาฯ ถวายเพิ่มเติมอีกจํานวน 400  ตน  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบเรื่องการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ตามบันทึกขอความสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่นร. 1201/5647 ดวนที่สุด ลงวันที่  29  

ธันวาคม  2551  เร่ือง คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเอกสารการเจรจาคาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนักคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน

ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ให

มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาว โดยสงเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการใหอธิการบดี

พรอมทั้งนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคํารับรอง เพ่ือจักไดสงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลง

นามและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.8 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2552  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2552  ในวัน

เสารที่  28  กุมภาพันธ  2552   ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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