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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่   5/2552 
วันเสารที่  25  กรกฎาคม  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร  

 
ผูเขาประชุม 

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
   4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   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. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  

13. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

14. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

15.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

16.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
17.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา  
19.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
20. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

/ผูที่เขาประชมุไมได… 
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ผูที่เขาประชมุไมได

 1. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร  
                       

ผูเขารวมประชุม 
 1.  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ      ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
 2.  รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข  

 3.  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 4.  นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6  

 

เปดประชุมเวลา   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 2 ราย  คือ  
1. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร  
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2  การจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 

ผลการจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นอกรอบ) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552  ที่ผานมา ที่

ประชุมไดมีการพิจารณาในเรื่องตางๆ  ดังนี้  
(1) กรอบวงเงินงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553   โดยงบเงินอุดหนุนในสวนของผลผลิตการ

ใหบริการวิชาการไดถูกกําหนดใหมีแผนงาน ดังนี้  
1.1  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  
 

 

 
/1.2  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ... 
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1.2 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติและการพัฒนาความ 
     รวมมือทางวิชาการ  
1.3 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน  
1.4 เงินอุดหนุนบริการวิชาการดานสุขภาพ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะให 
     มหาวิทยาลัยดําเนินการประสานงานกับสํานักงบประมาณในการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
     ในสวนของการดําเนินงานที่จําเปนโดยอาจจะอยูในสวนของแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2552  
     (แผนฟนฟูเศรษฐกิจไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2552-2555)  

 (2) จํานวนนักศึกษาประจาํภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2552 
(3) การกําหนดบทบาทและหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(4) การพิจารณาแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระหวางวันที่  16-17  พฤษภาคม  2552 ที่ผานมา นั้นสรุปผลการสัมมนาดังกลาวมีขอสรุปในประเด็นตางๆ  ดังนี้  
 1.  ควรมีการกําหนดแผนการจัดหารายได 
 2.  ควรมีการจัดทําแผนเพื่อลดคาใชจาย 
 3. ควรมีการบริหารจัดการทางดานการเงินที่ชัดเจน 
 ในการนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย/แนวทาง/ขอปฏิบัติ เพ่ือเปนทิศทางทางดานงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  

ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. แผนการจัดหารายได  เชน 
 1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อทําโครงการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง 
       ศิลปวัฒนธรรม และการใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 1.2 การแกปญหานักศึกษาตกออก ซึ่งจะมีปญหากระทบตอจํานวนงบประมาณเงินรายได อีกทั้ง 
           เพ่ือเปนการลดภาวการณสูญเสียโอกาสของนักศึกษาทั้งตอสังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ 
 1.3 การใชประโยชนจากสิ่งปลูกสรางที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมี 
       อาคารที่ปลูกสรางแลวเสร็จ อันจะกอใหเกิดรายได เชน 
  - อาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารหอประชุม) 

 - อาคารปฏิบตัิการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(โรงแรม) 
  - อาคารโรงพยาบาลฯ  
 2. แผนเพื่อลดคาใชจาย 
 2.1  การมีสวนรวมของคณะ/หนวยงานในการชําระคากระแสไฟฟา ซึ่งปจจุบัน คณะ/หนวยงาน ยงั 
        มิไดมีสวนรวมในการชําระคากระแสไฟฟาในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งในกรณีที่มีการกําหนด 

        นโยบายดังกลาว จะกอใหเกิดการประหยัดไฟฟาอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้ ผลจากการให 
  ความรวมมือในการประหยัดไฟฟา อาจจะมีงบประมาณคงเหลือจากการชําระคากระแสไฟฟา ซึ่ง 
  มหาวิทยาลัยอาจจะใชสวนตางของคาไฟฟาที่เกิดข้ึนมาจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อเปนทุนการศึกษา 
  สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

/2.2 การจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภยั... 
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2.2 การจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย  ควรมีการทบทวนนโยบายในการจางพนักงาน 

รักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้  ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําเอกสารเพื่อเปรียบเทียบคาใชจาย ในกรณีที่   

มีการทบทวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสามารถแจงขอกําหนดกับองคการสงเคราะห

ทหารผานศึกษา ในการพิจารณารับพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีในลําดับตน เขาเปนบุคลากรขององคการสงเคราะหทหารผานศึก   ทั้งนี้ งบประมาณ

คงเหลือที่เปนสวนตาง มหาวิทยาลัยสามารถนํามาจัดตั้งเปนกองทุนหรือเปนสวัสดิการเพิ่มเติมสําหรับ

นักศึกษา อาจารย และบุคลากรตอไป 
2.3 การยุบรวมหนวยงานที่มีภารกิจซ้ําซอนกัน เพ่ือเปนการลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ทั้งนี้  
      หนวยงานในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งข้ึนใหม จะดําเนินการจัดทําโครงสรางหนวยงาน เพ่ือเปนการ 
      กําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม ดังนั้น  การยุบรวมหนวยงานจะเปนการลดคาใชจายในการจาง 
      บุคลากรเพิ่มเติมเพื่อการรองรับหนวยใหม 

 2.4 การกําหนดนโยบายการคงอัตรากําลังของบุคลากร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี 
     อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งนี้ ควรกําหนดใหมีการเกลี่ยอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑ 
     มาตรฐานสําหรับคณะ/หนวยงานที่มีสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอบุคลากรสายสนับสนุนที่ยัง 
    ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และรวมไปถึงการจัดทําเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากร เพ่ือใหสามารถจัดกลุมการทํางานตามความรูความสามารถของบุคลากร   
 ** ณ ปจจุบัน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (727:665)     
     ขอมูล ณ วันที่  19  กุมภาพันธ  2552   
2.5 การปรับปรุงแผนการผอนชําระคากอสรางอาคารหอพักนักศึกษากับบริษัทเอกชน โดยขอให 
     มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการในรูปแบบเดิมกับการจัดหาแหลงเงินจากสถาบัน 
     การเงินตางๆ เพ่ือผอนชําระคากอสราง แลวจึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

3. การบริหารจัดการทางการเงิน 
3.1 การทบทวน กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ทางดานการเงินของคณะ/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งควรมี 
      มาตรฐานเดียวกัน 
3.2 การทบทวนกฎ ขอบังคับ ระเบียบ การเบิกจายในดานตางๆ เชน การเบิกคาอาหารทําการนอก 
     เวลา คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ คาที่พักแบบเหมาจาย คาเบี้ยประชุม ฯลฯ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบใหมีการดําเนินการจัดประชุมสัมมนา บทบาทและหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหกับ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพ่ือใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับไดรับทราบและเขาใจบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับควบคุม

และติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 6 ดาน  นอกจากนั้น 

ควรมีคณะกรรมการชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมการดานการเงิน คณะกรรมการดานการกอสราง เปนตน โดย

คณะกรรมการทุกชุด ตองมีผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนฝายเลขานุการประสานงานในดานการให

ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน  สวนการพิจารณาแผนกลยุทธทางการเงินนั้น ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํา 
 

 
/รายละเอียดขอมูล... 
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รายละเอียดขอมูลดานการใชจายเงินในหมวดรายจายดานตางๆ ยอนหลังประมาณ 3-4 ป จนถึงปจจุบัน เพ่ือให

สามารถตรวจสอบใหทราบถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยที่เปนปจจุบันอันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหและ

จัดทํานโยบายดานการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน  พรอมทั้งใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการตางๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยโครงการที่ไมมีความจําเปนควร 

พิจารณาใหยุติการดําเนินงาน 
ในการนี้  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา  ดังนี้ 
 - การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผูทรงคุณวุฒิจะเปนประธานคณะกรรมการหรือประธานที่ปรึกษา ทั้งนี้  การพิจารณาแตงตั้งกรรมการชุด 
    ตางๆ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จักไดดําเนินการนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ  
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา ทั้งน้ี 

คณะกรรมการฝายตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่ใหคําแนะนํา  เพื่อใหมีขอสรุปหรือขอยุติ

ในการเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนั้น ขอใหมอบหมายฝายบริหารมหาวิทยาลัยนําไป

ปฏิบัติจริง เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีกฎ มีเกณฑ ซึ่งจะสงผลใหมีการ

เปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 

 

1.1.3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  “ 2552  ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”  
(National   Conference  : 2009 The Year of Thai Higher Education Quality Enhancement)  

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ   
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”   (National  Conference : 2009 The 
Year of Thai Higher Education Quality Enhancement)    ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552   ณ  ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ที่ผานมา  มีกิจกรรมตางๆ เชน การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง อุดมศึกษาไทยกับการ
พัฒนาประเทศ : ภาพสะทอนความเปนจริงในปจจุบันและแนวทางในอนาคต โดย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พิธีประกาศเกียรติคุณผลงานและบุคคลคุณภาพ  เชน 

 • มหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ไดมาตรฐาน  
 • ศาสตราจารยวิจัยดีเดน ฯฯลฯ 
   

มติ ที่ประชุมรับทราบ  ที่ประชุมเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มี 
ความเขมแข็ง โดยเลือกกลุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยูในกลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง  
ทั้งน้ี เปาหมายของการวิจัย ขอใหเนนการวิจัยเชิงประยุกตเพื่อใหสามารถแกปญหาในเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  ในการนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการ 
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี มอบหมายคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยจะ 
ดําเนินการแตงตั้ง มีหนาที่กํากับและดูแล โดยขอใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 
ดําเนินการแลวเสร็จ  
 

/1.1.4 การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการ... 
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1.1.4 การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการ 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 

การขอหารือเร่ือง   การเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาดวยสภาอาจารย พ.ศ. 2551  โดยนายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดสงบันทึกขอความเพื่อ

หารือสภามหาวิทยาลัย    โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 
ประเด็นที่  1  ในกรณีเมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารยแลว องคคณะไมครบ  

อธิการบดีจะจัดใหมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาอาจารยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย

สภาอาจารย พ.ศ. 2551  ขอ 10 ไดหรือไม  และ/หรือ มหาวิทยาลัยตองดําเนินการอยางไร 
ประเด็นที่  2  ในกรณีของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไมมีผูมีคุณสมบัติที่จะสมัครเปนกรรมการ

สภาอาจารยประเภทผูแทนคณะ มหาวิทยาลัยตองดําเนินการอยางไร   
ประเด็นที่  3  กรณีที่มีการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยสภาอาจารย พ.ศ. 2551 แลว แตยังไมครบองคคณะ สถานภาพของประธานสภา

อาจารยสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไดหรือไม 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามประเด็นตอไปนี้ 
ประเด็นที่  1   อธิการบดีสามารถจัดประชุม  เพื่อดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยและ 

ประธานคณะอนุกรรมการได 

  ประเด็นที่  2 สําหรับคณะศิลปประยุกตและการออกแบบใหเปนกรณียกเวน  
ประเด็นที่  3 ใหประธานสภาอาจารย และประธานคณะอนุกรรมการรักษาการในตําแหนง 

ตอไป จนกวาการดําเนินการเลือกตั้งจะแลวเสร็จ 
  โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวาดวยสภาอาจารย พ.ศ.  

2551  ใหเอ้ือตอการดําเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารยตอไป 
 

1.1.5 การจัดโครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย    

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 
เร่ือง โครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูบริหารมหาวิทยาลัย   สืบเนื่อง

จากระเบียบวาระการประชุมที่ 1.1.2 การจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (นอกรอบ) ในวันที่ 

16 มิถุนายน 2552  ที่ผานมานั้น ที่ประชุม เห็นชอบใหมีการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาบทบาทและหนาที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพ่ือใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับได

รับทราบและเขาใจบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและฝาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดโครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูบริหารมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่  13 - 14  สิงหาคม  2552 ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดการเดินทางและกําหนดการโครงการฯ เปนไปตาม

หนังสือเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประกอบการ

ประชุม 
 

/มติ...  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.1.6 การรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย 

ตําแหนง แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ เร่ือง ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ไดรับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่  16  กรกฎาคม  

2552  ที่ผานมา  ในโอกาสนี้   ที่ประชุมแสดงความยินดีกับศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไดรับพระราชทานปริญญาดังกลาวขางตน 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.7 มาตรการการปองกันโรคไขหวัด 2009 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย 

ตําแหนง แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง มาตรการการปองกันโรคไขหวัด 2009  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือเปนการปองกันโรคไขหวัด 2009 ซึ่งกําลังแพรระบาดทําใหเกิดปญหาดานตางๆ  ดังนั้น มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงไดดําเนินการประกาศมาตรการเพื่อการปองกันไขหวัด 2009 ใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดรับทราบและปองกันการแพรระบาดตอไป 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
2.1.1 โครงสรางการแบงสวนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข   

 รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา  เร่ือง โครงสรางการแบงสวนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  3/2552  วันอังคารที่  7  เมษายน 2552  ณ หองประชุม

วารินชําราบ  ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบใหศูนยพัฒนาเด็กและศูนยสุขภาพเปน

หนวยงานภายใตกํากับของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ทั้งนี้ ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ปรับ

โครงสรางในสวนสํานักงานคณบดีใหกระชับและเหมาะสมเชนเดียวกับคณะอื่นๆ  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยขอใหศูนยพัฒนาเด็กและศูนยสขุภาพ จัดทําระเบียบ 

ขอบังคับประจําหนวยงาน เพื่อทําใหเกดิความชัดเจนในการบริหารจัดการ โดยขอใหนําเสนอ 
ขอบังคับดังกลาวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนตอไป 

  

2.1.2 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธพิินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสขุ เสนอที่ 

ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน 3 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เห็นชอบใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เปนผูสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการดําเนินงาน สวนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สนับสนุนดาน

สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบให รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  เปนประธาน

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลจนกวาจะมีความพรอมในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป    โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือเปนสถาบันการศึกษาที่
สําคัญแหงหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วาดวยการสรางสติและปญญาแก

สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง โดยเนนนักศึกษาและชุมชน เปนสําคัญและมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตอีสานใต 8 

จังหวัด  มหาวิทยาลัยฯ มีความพรอมในการดําเนินการเรียนการสอนในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตามหลักสูตรของคณะและวิทยาลัย ซึ่งมีหนวยงานที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุน

ในดานตางๆ อยางครบถวน  ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเปนหนวยงาน

ที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ในสถานการณปจจุบันการดูแลสุขภาพประชาชนเปนการทํางานแบบบูรณาการ

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในการดําเนินงานในดานการสงเสริม ปองกัน รักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพของประชาชน 

ทั้งนี้  ในสหสาขาวิชาชีพนั้น บุคลากรดานสาขาวิชาชีพพยาบาลมีความขาดแคลนอยางมากในสถานการณปจจุบันจาก

ขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนที่ (GIS)  พบวาขาด

แคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบล 6,840 คน ทั้งนี้ ในปจจุบันประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิ

ในระดับตําบล  9,810 แหง แตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968  แหง หรือคิดเปนรอยละ 
30.3 ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คน 

สําหรับพื้นที่ในเขตอีสานใต 8 จังหวัดนั้นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ปจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คน แต

กําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนที่มีจํานวน 3,681 คน  ดังนั้น  จังหวัดอุบลราชธานีขาดแคลน

พยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คน และในอนาคตอันใกลนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวจิยั

สุขภาพขนาด 150 เตียงของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุก

สาขารวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแก นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป จึงจําเปนตองมีอัตรากําลัง

ดานพยาบาลวิชาชีพ จํานวนมาก 

    ดังนั้นเพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุขมีความ

พรอมที่จะใหการสนับสนุนในดาน สถานที่ อุปกรณ บุคลากร ที่เอ้ืออํานวยตอการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร เพ่ือ 
 

 
/ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน... 
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ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศโดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความใฝรู มีจริยธรรม มีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศ โดย

เปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมี โอกาสไดการเรียนหลักสูตรพยาบาล เพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพ และให

การบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเอง เพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาล และเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพให

ยาวนานขึ้นไดอีก  โดยมีประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 2  ประเด็น ดังนี้   
1. ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  
2. ขออนุมัติให รศ.นพ.ปวนสุทธิ พินิจธรรม เปนหัวหนาโครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร พรอมใหการ   

        สนับสนุนการดําเนินงานโครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

อบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติในประเด็นที่เสนอทั้ง 2 ประเด็น โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ขอใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร กําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน โดยเนนการ

บริการที่เอ้ือประโยชนตอชุมชน 
2. ขอใหโครงการการจัดตั้งฯ สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับองคการบริหารสวน

ทองถิ่น ตั้งแตกระบวนการรับนักศึกษาเขาศึกษา โดยใหองคการบริหารสวนทองถิ่นสนับสนุน

ทุนการศึกษาใหกับเยาวชนของชุมชน จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  แลวใหนักศึกษากลับไปทํางานใน
ชุมชนตอไป 

3. ขอใหคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขในฐานะหัวหนาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตรรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อสภา

มหาวิทยาลัยจักไดใหขอเสนอแนะการดําเนินงานในรายละเอียดตอไป  
 

2.1.3 แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เร่ือง แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ตามที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจงใหโครงการจัดตั้งกอง

สงเสริมการวิจัย ฯ  นําขอมูลโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการแกสังคมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่เสนอของบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป  2553  เสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น  โครงการจัดตั้ง

กองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดดําเนินการเรียบรอยโดยสรุป ดังนี้ 
1) โครงการวิจัยที่ผานกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ ผานกองแผนงาน ทั้งส้ิน 79 โครงการ  เปนเงิน 

43,891,577 บาท ผานการประเมินและเห็นควรสนับสนุนของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) จํานวน 67 โครงการ  เปนเงิน 37,462,680 บาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
 
 

/2)โครงการบริการวิชาการแกสังคม... 
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2) โครงการบริการวิชาการแกสังคม ที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการงาน

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ  ผานกอง

แผนงาน ทั้งส้ิน 259 โครงการ  เปนเงิน 28,898,625 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
3) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ  

ผานกองแผนงาน ทั้งส้ิน 75 โครงการ  เปนเงิน 13,240,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม   

เอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ นํารางการจัดสรรงบประมาณ 
  ในสวนของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2553 กลับไปทบทวน โดยมีประเด็น ดังน้ี 
  1. ดานการวิจัย  
  โดยขอใหมุงคงเนนประโยชนแกชุมชนและการแกปญหาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยใน 
  เขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
  2. ดานการบริการวิชาการ 

  โดยใชรูปแบบการดําเนินโครงการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  นายโสภณ สุภาพงษ และนาย 
สุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์  ที่มุงเนนการสรางโอกาสใหกับเยาวชนในภาพรวม แลวพัฒนาตนแบบ 
การสรางโอกาสใหกับเยาวชนที่มีความรูความสามารถ เพื่อนํากลับไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น  
และสังคมตอไป   
3. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ขอใหกําหนดความสําคัญดานวัฒนธรรม 4 ดาน ดังน้ี 

(1) ดานการกิน 
(2) ดานดํารงชีพ 
(3) ดานการรักษาสุขภาพ 
(4) ดานความเชื่อ    

โดยใหมีการกําหนดเปนโครงการดานวัฒนธรรมและศิลปะ เน่ืองจาก ศิลปะเปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรม ทั้งน้ี ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อเสนอ

ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระพิเศษภายในเดือนสิงหาคม  พรอมนี้ มีมติใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ 

และแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

  

 

 

/2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล... 
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 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

ศาสตราจารย (คลินิกเกียรตคิุณ) นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒ ิประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แตงตั้งบุคคลใหดาํรง

ตําแหนงทางวชิาการ  จาํนวน  3  ราย   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  ไมมี 
 

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  
2.4.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวย

ศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได  
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   ไดมอบหมายให สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) นําทีมโดย ดร.อรพินท สพโชคชัย เขาตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551  เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และผลการสํารวจความพึงพอใจตอ

บัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม เสร็จเรียบรอยแลว  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคาคะแนน 3.6713 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากผลการประเมิน ดังกลาว มีคาคะแนนสูงกวาปที่ผานมา 0.3498 คะแนน สงผลใหไดรับ

การจัดสรรเงินรางวัล จํานวน 1,823,085.90 บาท สูงกวาปที่ผานมา จํานวน 766,902.78 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)                     

จึงนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมิน และกรุณาใหขอเสนอแนะ แนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนา ในตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงาน 1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และตอง

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแก  
ตัวช้ีวัดที่  12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ตัวช้ีวัดที่  12 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ 
  แสดงความคดิเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

/ตัวช้ีวัดที่  15... 
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ตัวช้ีวัดที่  15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานมาตรการการแกไข ปรับปรุงและพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงาน 1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และนําเสนอตอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

2.4.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2551-พฤษภาคม 2552) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2551-พฤษภาคม 2552)  โดยขออนุญาต

นําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขา
รวมประชุมได  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดจัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมชี้แจง (ราง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวัน

พุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เขาประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เม่ือวันที่  24  พฤศจิกายน 2551  
ที่ผานมา และทานอธิการบดีไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองดังกลาว ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนด

แผนการปฏิบัติราชการใหทุกสถาบันการศึกษา จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ความละเอียดทราบแลว นั้น  

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แยกเปน 4 มิติ ไดแก 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล    

มิติที่ 2 ดานคุณภาพ    

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน  
และจากมิติดังกลาวประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพในแตละมิติ รวมทั้งส้ิน 30 ตัวช้ีวัด แยกเปนตัวชี้วัดหลัก  

18 ตัวช้ีวัดและตัวชี้วัดยอย 17 ตัวช้ีวัด  
รอบระยะเวลาการรายงาน  ไดแก รอบ 8 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 

กันยายน 2552)  
 

/แนวทางการดําเนนิงาน... 
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แนวทางการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายผูบริหาร/หนวยงาน รับผิดชอบการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัด และรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย อยางนอย 2 ครัง้ตอ

ป  แตรายงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พรอมรับการ

ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมิน และกรุณาใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  ดังนี้   
 ผลการประเมิน  ตัวบงช้ีที่สามารถประเมินดวยตนเองมีจํานวน  25 ตัวช้ีวัด (จาก 30 ตัวช้ีวัด) ผลการประเมิน

จากการดําเนินงานผานไป 8 เดือน มีคาคะแนนเทากับ 1.931 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน และคาเปาหมายอยางนอย 3 

คะแนน) โดยแยกเปน 

1. ตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย    มีจํานวน  4 ตวัชี้วัด  (ตารางที่แนบ 1) 

2. ตัวช้ีวัดที่มีผลงานเปน 1-2 คะแนน   มีจํานวน 11 ตัวช้ีวัด  (ตารางที่แนบ 2) 

3. ตัวช้ีวัดที่มีผลงานเปน 1 คะแนน   มีจํานวน  11 ตัวช้ีวัด ไดแก  
ตัวช้ีวัดที ่3.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาต ิ

 ตัวช้ีวัดที ่4.1.1   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาํ หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

 ตัวช้ีวัดที ่4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที ่4.1.4   รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพเผยแพรทั้งในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท หรือเอก 

 ตัวช้ีวัดที ่4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เช่ือถือได ตออาจารยประจาํและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ตัวช้ีวัดที ่6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดที ่6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบนัอุดมศกึษาของนิสิตนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดที ่10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ  
ตัวช้ีวัดที ่11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากร

ของสถาบันอดุมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา  

                   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนตัวช้ีวัดที่ไดคะแนน 1- 2 คะแนน และให 
เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

 

 

/2.4.3  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย... 
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2.4.3  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยเครื่องแบบพนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

พ.ศ. ..... 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยเครื่องแบบพนักงานของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .....   โดยขออนุญาตนําเสนอแทนนายสุภชัย หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เนื่องจากไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ.  2551  ไดรองรับสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  และเมื่อเขารวมงานพิธีตาง ๆ บุคลากรจะแตงกายโดยการสวมสูท  เนื่องจาก

ไมสามารถสวมชุดปกติขาวได   
 เพ่ือใหเกิดความชัดเจน  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จึงไดมีหนังสือหารือการกําหนดเครื่องหมายของ

เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ไดตอบตามขอหารือ  ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถกาํหนดเครื่องแบบพนักงานได ตามมาตรา 65/1  แหงพระราชบัญญัต ิ
      ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.   
    2551  ไดกําหนดใหเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไป 
    ตามขอบังคับของสภาสถาบันอดุมศึกษา  ดังนั้น  โดยอาศัยอาํนาจตามความมาตรา  15 (2)  แหง 
    พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2533 สภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  จึงมีอํานาจวาง 
    ระเบียบหรอืออกขอบังคับที่เก่ียวกับเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได  ทั้งนี้ ในสวนรูปแบบ 
    ของเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอดุมศึกษาอาจใชเครื่องแบบปกติขาวเชนเดยีวกับเครื่องแบบ 
    ขาราชการพลเรือนหรือเครื่องแบบอืน่ที่จะกําหนดขึ้นได และกําหนดใหมดีุมตรามหาวิทยาลัย  
    เคร่ืองหมายประดับคอเสื้อ เครื่องหมายประดับหนาหมวก อินทรธนู ซึ่งจะตองแตกตางจากขาราชการ 
    พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาที่การแตงเคร่ืองแบบอนุโลมใหใชตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ออกตาม 
    ความในพระราชบัญญตัเิครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  2548 ที่บัญญตัไิวโดยเฉพาะ 
    แลว    
2. เม่ือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายกเลิกระบบซีเปนระบบแทงแลว  ทําให 
   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไมมีระบบซี  แตไมมีผลกระทบตออินทรธนูและเคร่ืองหมายอื่น 
   สําหรับประดับเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตอยางใด 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
- เพ่ือใหการเขารวมงานพิธีตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงควรกําหนด   

เครื่องแบบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น  สําหรับเขารวมพระราชพิธี  รัฐพิธี  ที่มีหมายกําหนดการหรือพิธี

การสําคัญและพิธีการของมหาวิทยาลัยที่มีกําหนดการใหแตงเคร่ืองแบบปกติขาวครึ่งยศหรือเต็มยศ ทั้งนี้  ไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  4/2552  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2552  

และผานการตรวจสอบความถูกตองจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 /2.4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)... 
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2.4.4 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา  2551   

(ครั้งที่ 2) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประจําป

การศึกษา  2551  (ครั้งที่ 2)   โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได ดวยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบ

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  ประจําปการศึกษา  2551 (ครั้งท่ี1)  มีผูที่

ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 9 คน  ดังนี้ 

การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จํานวน 58 คน โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร  จาํนวน  17  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้

-  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  17   คน 
2. คณะบริหารศาสตร จํานวน  8  คน จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้

-  สาขาวิชา การบัญชี    จํานวน   8   คน 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  33  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้

       -  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร   จํานวน   33   คน 
 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได
พิจารณาเห็นชอบแลว  โดยคราวประชุมครั้งที่  7/2552  วันที่ 1 กรกฎาคม 2552   ตามรายชื่อเอกสารประกอบการ
ประชุม 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

2.4.5 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่ 2) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551  

(ครั้งท่ี 2)   โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได ดวยงานทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไข

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551 (ครั้งท่ี 2)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ

การศึกษา จํานวน  261 คน   โดยจําแนกตามประเด็นเพื่อพิจารณาดังนี้ 
ประเด็นที่ 1   การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  261  คน โดยจําแนกตามคณะ  ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร   จาํนวน  61  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  จุลชีววิทยา     จํานวน      3  คน 
- สาขาวิชา  เคมี    จํานวน   32 คน 
- สาขาวิชา  ฟสิกส     จํานวน      8   คน 
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน    18  คน 

 
/2.คณะเกษตรศาสตร... 
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2. คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  39  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้

- สาขาวิชา   พืชไร     จํานวน      4   คน 
- สาขาวิชา   พืชสวน     จํานวน      16   คน 
- สาขาวิชา   สัตวศาสตร     จํานวน      7   คน 
- สาขาวิชา   เทคโนโลยีการอาหาร   จํานวน    12   คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร   จาํนวน  36  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล   จํานวน      2   คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ    จํานวน      2  คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ   จํานวน      1    คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา   จํานวน    10 คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา    จํานวน     21   คน 

4. คณะศิลปศาสตร   จาํนวน  23  คน  จําแนกตามสาขาวชิาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน      1   คน 
- สาขาวิชา  การทองเที่ยว    จํานวน     17   คน 
- สาขาวิชา  ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  จํานวน       1   คน 
- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร   จํานวน       2   คน 
- สาขาวิชา  พัฒนาสังคม    จํานวน       2   คน  

5. คณะบริหารศาสตร   จํานวน  43  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป    จํานวน       6   คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด    จํานวน     12   คน 
- สาขาวิชา  การเงินการธนาคาร    จํานวน       2   คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ   จํานวน       3  คน 
- สาขาวิชา  การบัญชี     จํานวน       3  คน 
- สาขาวิชา  ธุรกิจระหวางประเทศ  จํานวน       1     คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน   16  คน 

6. คณะนติิศาสตร   จํานวน  53  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  นิตศิาสตร     จํานวน    53  คน 

7. คณะรัฐศาสตร   จํานวน  6  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร  

วิชาเอก   การบริหารองคการ   จํานวน       2      คน 
- สาขาวิชา  การปกครอง    จํานวน      4    คน 

ประเด็นที่ 2  การขออนุมัตปิริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ จํานวน  2  คน 

ตามขอบังคับ ฯ กรณีนักศึกษาเทียบโอนรายวิชาใด จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อปริญญาเกียรตินิยม 

ยกเวน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล  ทั้งนี้  มีนักศึกษายื่นคํารองขอปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณี 
 

/พิเศษ... 
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พิเศษ  โดยชี้แจงเหตุผลวา  เคยศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และตองการลดภาระคาใชจาย            

ทางการศึกษา จึงสอบคัดเลือกเขาศึกษาใหมภาคปกติ  และขอเทียบโอนรายวิชาที่ เคยศึกษา  ในการนี้            

คณะตนสังกัดจึงพิจารณาเห็นชอบเสนอปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1. คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา  เคมี  จํานวน  2  คน  

 

ที่ 
รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ - สกุล 

เกรด

เฉล่ีย 

สะสม 

เกรด

เฉล่ีย 
หมวด

บังคับ 

เกียรติ

นิยม 
วันที่สําเร็จ 
การศึกษา 

โอน 
รายวิชา 

1 49111969 นางสาวเดือนเพ็ญ อุนเจริญ 3.67 3.67 อันดบั 1  6 พ.ค. 52 35 หนวยกิต 
2 49111973 นายเรืองชัย ตาแสง 3.57 3.42 อันดบั 1 28 พ.ค. 52 38 หนวยกิต 

 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

2.4.6  พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่ 1)  โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทร

ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได  ดวยงานทะเบียน ฯ  กอง

บริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2551 

(ครั้งที่ 1)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  45 คน   ดังนี้ 
1. คณะวิทยาศาสตร   จาํนวน  8  คน  จําแนกตามสาขาวชิาได  ดังนี ้

- สาขาวิชา  เคมี    จํานวน       1  คน 
- สาขาวิชา  ฟสิกส     จํานวน      5   คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน      2  คน 

2. คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  10 คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา   เกษตรศาสตร   จํานวน      2   คน 
- สาขาวิชา   เกษตรผสมผสาน  จํานวน        1   คน 
- สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 
      จํานวน      7   คน 
 
 

/3.คณะวิศวกรรมศาสตร... 
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3. คณะวิศวกรรมศาสตร   จาํนวน  9  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล   จํานวน      4   คน 
- สาขาวิชา  วศิวกรรมสิ่งแวดลอม   จํานวน      5  คน 

4. คณะศิลปศาสตร   จาํนวน  9  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

  จํานวน      1   คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน      1    คน 
- สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา จํานวน      7   คน 

5. คณะเภสัชศาสตร   จาํนวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวชิาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จํานวน      1    คน 
- สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร จํานวน      1   คน 

6. คณะบริหารศาสตร   จํานวน  2  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร  จํานวน       1   คน 

7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จาํนวน  1  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ จํานวน       1 คน 

8. คณะรัฐศาสตร   จํานวน  4  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร   จํานวน      4    คน 
  

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

2.4.7 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ประจําปการศึกษา  2551  (ครั้งท่ี 1) โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทร

ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได ดัวยงานทะเบียนฯ กองบริการ

การศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2551  มีผูผานเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  4  

คน    ดังนี้ 
การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  4  คน โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  4  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
  1.1 สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน  1  คน 
  1.2 สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน  3  คน 
   

 

/โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบ... 
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โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ไดพิจารณาเหน็ชอบแลว  โดยคราวประชมุครั้งที่  7/2552  วันที่ 1 กรกฎาคม 2552   ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 4/2552   

วันเสารที่  30  พฤษภาคม  2552  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552   
วันเสารที่  30  พฤษภาคม  2552  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
 

 ขอความเดิม     แกไขเปน 
 หนาที่ 5 บรรทัดที่ 16        

 การขยายตัวสถานีอนามัยชุมชน...          การขยายตัวของสถานีอนามัยชุมชน... 
 หนาที่ 15 บรรทัดที่ 10    

ที่เฉพาะกิจเกีย่วกับ...              โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับ... 

 หนาที่ 26 บรรทัดที่ 30 
 ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่อง    ใหลบออก    
 หนาที่ 27 บรรทัดที่ 8 
 1.2 รายงานการศึกษาตนเอง   1.2 รายงานการตรวจสอบตนเอง 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
3.2 รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 วันเสารที่  30  พฤษภาคม  2552  

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
กรุงเทพมหานคร 
 

- ระเบียบวาระที่ 2.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2552 วันเสารที่  30  พฤษภาคม  2552 ณ  หองประชุมพัน

เอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระที่ 2.3.4 

การขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  มีมติใหคณะ

รัฐศาสตรดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเรงดวน และขอใหฝายวิชาการ

มหาวิทยาลัย แจงเวียนผลการดําเนินการดังกลาวตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจักไดพิจารณาอนุมัติตอไป  

นั้น 
 

/ในการนี้... 
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 ในการนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงเวียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 2.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   

ความละเอียดทราบแลว นั้น  ดังนั้น จึงใครขอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองอนุมัติมติใน

ระเบียบวาระดังกลาว   
 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

4.1.1 รายงานความคืบหนาโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานความคืบหนาโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับ 
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวย
ศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร   เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุม
ได ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551 วันเสารที่ 26 กรกฎาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 5.6 เร่ืองการ

เขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของ
คณะวิทยาศาสตร ซึ่งมีมติเห็นชอบใหเขารวมโครงการ วมว.  
 คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินงานโครงการ วมว. ตามมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใครขอรายงาน

ความคืบหนาของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 1) คณะฯ ไดสงแบบตอบรับการเขารวมโครงการ วมว. ประจําปงบประมาณ 2553 – 2555  โดยมีโรงเรียน 

    ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหองเรียน 
    วิทยาศาสตร ไดแก โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ   

 2) จัดทําเอกสารดานศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัย  (เอกสารแนบ) โดยโรงเรียนลือคําหาญ 
    วารินชําราบจัดทําเอกสารดานศักยภาพและความพรอมของโรงเรียน (เอกสารแนบ) 
3) นําเสนอศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในระหวางวันที่ 13-15  พฤษภาคม  
    2552 ณ โรงแรมแกรนด แปซิฟค ซอฟเวอเรน รีสอรท แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย 
    ไดรับแจงเบื้องตนวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบมีศักยภาพความ 
    พรอมเปนลําดับที่ 7 จากทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย - โรงเรียน 

 4) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
    โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยใหประเมินผลการดําเนินโครงการฯ นํารองที่ดําเนินการอยูแลว 
    เม่ือส้ินปที่ 3 เพ่ือนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการที่เสนอขอเพิ่มเติม เพ่ือเร่ิม 
    ดําเนินการในป  2554 ยกเวนการดําเนินโครงการฯ ที่ขยายไปยังพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใตที่สามารถ 
    ดําเนินการได ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงอยูในกลุมแรกที่เร่ิมดําเนินการในป 2554  
    กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะดําเนินการสงคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

  
  /จากสํานักงบประมาณ… 
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   จากสํานักงบประมาณ และแจงใหผูที่เก่ียวของรับทราบตอไป 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.1.2 รายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสรมิการวิจัย 
ดานบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ
เพ่ือการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ครั้งที่ 3/2552  วันเสารที่  31  มกราคม  2552  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาขอมูลใน

การบริหารจัดการในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้ ขอใหสรุปขอดี – ขอเสียในแตละรูปแบบของการบริหารจัดการเปรียบเทียบ

ใหชัดเจน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

แลวเสร็จ  
 ในเบื้องตน  คณะกรรมการฯ ไดดาํเนนิการศึกษาขอมูลในการบริหารจัดการในรปูแบบตางๆ ในการบริหาร

จัดการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของอาคาร 
ปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมวิจัยดานบริหารธุรกิจ ดังน้ี 
1. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติงานของอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดาน 
    บริหารธุรกิจ โดยกําหนดชวงระยะเวลาหลังการกอสรางที่แลวเสร็จของอาคาร เพื่อให 
    สามารถระบุแผนปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

2. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อรับผิดชอบภาระงานในดานตางๆ  
    เชน คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน คณะกรรมการเพื่อการจัดทํา 
    ระเบียบขอบังคับของการบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคุมการบริหาร 
    จัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ เปนตน ทั้งน้ี การแตงตั้ง 
    คณะกรรมการชุดตางๆ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยเรงดวน เพื่อใหคณะกรรมการชุด 
    ตางๆ สามารถดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดรับการกอสรางอาคารที่ใกลแลวเสร็จ 
3. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการ 
    วิจัยดานบริหาร ในรูปแบบตางๆ  เชน   การจางบุคคลเพื่อมาบริหารจัดการ   การบริหาร 
    จัดการโดยมหาวิทยาลัย หรือการใหเอกชนเขามาดําเนินการ โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่ 
    มหาวิทยาลัยกําหนด เปนตน โดยขอจัดทําเอกสารรายงานเปรียบเทียบใหมีความชัดเจน  
    พรอมทั้งเสนอแนวทางการดําเนินการตางๆ และขอใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
    พิจารณาตอไป 

/4.1.3 รายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร… 
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4.1.3 รายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร 

 ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารศาสตร  แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง ผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่   14/2551 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2551(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)  เพ่ือดําเนินการ

สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบด ี

และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)  

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา

ดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ตามขั้นตอนและวิธีการใน

กําหนดการสรรหา (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3) โดยมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการสรร

หาคณบดี  และมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะบริหารศาสตรในระยะ 4 

ปขางหนา (พ.ศ. 2552 – 2556) จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรในคณะบริหารศาสตร ตามประมวลความคิดเห็น (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4 ) 
 ผลการดําเนินการในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  โดยไมนับความถี่   คณะกรรมการสรร

หาไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน 43 ใบ  ครบตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อ    (คิดเปนรอยละ 43)  โดย

ผลปรากฏวามีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน 17 รายช่ือ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5) และพิจารณาความเหมาะสม กรณีผู

ไดรับการเสนอชื่อที่เปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูบริหารซึ่งมีช่ือเสียงระดับประเทศ  และพิจารณาคุณวุฒิทางวิชาการ และ

ขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบเพิ่มเติม 

เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบอื่น ๆ แลว  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอ 8.5 แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

โดยพิจารณารายชื่อผูที่เหมาะสม จํานวน 7 ราย  และไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประสานดวย

วาจาในเบื้องตนกับผูได รับการพิจารณารายชื่อ    และใหทําหนังสือทาบทาบเปนลายลักษณอักษร  โดย

คณะกรรมการสรรหา  จะจัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ปขางหนา เปนลําดับตอไป  ทั้งนี้ จักไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได

รับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะบริหารศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา... 
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4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  

 4.2.1 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย กังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา เร่ือง โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ตามที่  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดเสนอเรื่องโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้ง

ที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมไดเห็นชอบในหลักการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน นั้น 
โครงการจัดตัง้กองสงเสริมการวิจัยฯ ในฐานะหนวยประสานการดําเนินงาน ไดแกไขตามคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา ตอไป  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหนํากลับไปทบทวน แกไขอีกครั้ง โดยขอใหรายงานความเปนมา  
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2552 ,จํานวนบุคลากร,จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร,การ 
ประมาณการรายรับ- รายจาย ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  โดยใหนําเสนอในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 

4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 

หัวหนาสวนงาน 

ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง ผล

การดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2552 วันเสารที่  31  มกราคม  2552 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการ

เปนชุดเดียวกัน  ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยไดจัดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย การประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ  2552 และประกาศ

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนา

สวนงาน  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ  2552 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวน

งาน ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร โดยมีระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต 24 

มีนาคม 2552 – วันที่  25  กรกฎาคม  2552 ในการนี้ ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนา

สวนงาน ขอใหผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  
/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  มีประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 1 ตุลาคม  2548 –  30  กันยายน 2552)  
ประเด็นที่  2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาระบบ กลไกการประเมิน 
ประเด็นที่  3  กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 
หัวหนาสวนงาน 

ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  แจงท่ีประชุมเร่ือง ผล

การดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะเกษตรศาสตร โดย เร่ิม

ดําเนินงานตั้งแต 24 มีนาคม 2552 จนถึง วันที่  25  กรกฎาคม  2552 ในการนี้ ขอใหผูชวยศาสตราจารย

วรรณวไล  อธิวาสนพงศ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลฯ 

นําเสนอที่ประชุม โดย  แยกเปน สามประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร  
ประเด็นที่  2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา ระบบและ กลไกการประเมิน 
ประเด็นที่  3  กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามประเด็นที่เสนอที่ประชุมพิจารณา  ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร  

รับทราบผลการประเมินฯ และเสนอใหเพิ่มเติมขั้นตอน “การประชุม 
รวมของคณะกรรมการประเมินฯ และ ผูบริหารผูรับการประเมิน เพื่อ 
พิจารณาและปรับเน้ือหาสาระที่จะจัดพิมพเปนรายงานฉบับสมบูรณ 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย” โดยเริ่มจากกรณีของคณบดีคณะ 
เกษตรศาสตร  

ประเด็นที่  2   ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา ระบบและ กลไกการ 
ประเมินเห็นสมควรใหใชระบบและกลไกปจจุบัน ดําเนินการประเมิน 
จนแลวเสร็จผูรับการประเมินอีก 3 คน คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
อธิการบดี และ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ตามที่ระบุในคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ชุดนี้ จากนั้นจึงสรุปเสนอแนวทาง 
พัฒนาและปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย  โดยที่ประชุมมี 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 
 
 
 

/1. ขอใหอธิการบดี... 
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1. ขอใหอธิการบดีจัดทําเอกสารเปนลายลักษณอักษร  แจงผูบริหาร 
    คณะ/สํานัก ที่ไดรับการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อทราบผล 
    การประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
    อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน โดยใหนําขอเสนอแนะแนว 
    ทางการปรับปรุงการแกไขผลการปฏิบัติงานของผูบริหารคณะ/ 
    สํานักที่ไดรับการประเมินไปเปนแนวทางการพัฒนา การบริหาร 
    จัดการคณะ/สํานักและ ใหนําผลการประเมินดังกลาวไปใชเปน 
    ขอมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติราชการสําหรับการอธิการบดีและ 
    หัวหนาสวนงานที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป 
2. ขอใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ 
    หัวหนาสวนงาน กล่ันกรองขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง การ 
    แกไขผลการปฏิบัติงานของผูบริหารคณะ/สํานักใหมีความชัดเจน  
3. ขอใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ 
    หัวหนาสวนงาน ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของ 
    อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน กอนนําเสนอที่ประชุมสภา 
    มหาวิทยาลัย โดยจัดทําเอกสารแบบ Final Report  
4. ขอใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ 
    หัวหนาสวนงานกําหนดเกณฑการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
    และผูบริหารคณะ/สํานัก เพิ่มเติม  ในดานการสรางผูนําเพื่อสราง 
    ภาวะผูนําใหกับบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีความพรอม 
    รับภาระตางๆ  พรอมทั้งการแจงผูบริหารรับทราบความคาดหวัง 
    ของมหาวิทยาลัยที่มีตอผูบริหาร โดยใชภาระงาน (TOR) ซึ่งได 
    เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เปนขอกําหนด 
5. ขอใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ 
    หัวหนาสวนงานกําหนดเกณฑการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
    และผูบริหารคณะ/สํานัก จากผลการปฏิบัติงานซึ่งมี จุดแข็ง  
    จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT  Outcome) เพื่อใหสามารถ 
    ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทําไดเพราะอะไร หรือทําไมไดเพราะ 
    อะไร  
6. ที่ประชุมมอบหมายฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ 
    รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี คณบดี และ 
    ผูอํานวยการสํานักเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

ประเด็นที่  3 กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร  
เห็นชอบใหเล่ือนการขออนุมัติกําหนดการฯ ไปเสนอในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 

  

/ระเบียบวาระที่  5... 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจําปการศึกษา 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ดังนี้ 
 1)  เปนผูประเมินจากภายในสถาบัน โดยต องผ านการฝ กอบรมหลักสูตรผูประเมินของสํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให  

 2) เป นผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ านการฝ กอบรมหลักสูตรผูประเมินของสํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยางน อยร อยละ 50  

 3) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป นผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ านการฝกอบรม 

  หลักสูตรผูประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 5 / 2552 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ไดพิจารณาคัดเลือกผู

ทรงวุฒิจากหนวยงานทั้งภายนอกและภายในเพื่อเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2551 และมอบหมายใหงานประกันคุณภาพฯ ติดตอประสานผูที่ถูกคัดเลือกดังกลาว และในการประชุม

ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริหารไดมีมติเห็นชอบรายนามคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 ตามที่งานประกันคุณภาพไดนําเสนอ และเห็นชอบกําหนดวัน 

ประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2552 โดยมีคณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย  
    1   รองศาสตราจารยแพทยหญิงนันทนา   ศิริทรัพย     ประธาน  
  2   ดร.วรรทณา      สินศิริ   กรรมการ 
  3   รองศาสตราจารยเอกชัย    แสงอินทร  กรรมการ 
  4   รองศาสตราจารยรังสรรค    เนียมสนิท  กรรมการ 

 5   ดร.สุรชัย      จูมพระบุตร  กรรมการ 
 6   ผูชวยศาสตราจารยชริดา    ปุกหุต   กรรมการ 
 7  ดร.เหมวรรณ      เหมะนัค  กรรมการ 
 8  นางพนมศรี      เลิศศุภวิทยนภา  เลขานุการ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก  

ประจําปการศึกษา 2551  
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องสรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก 

ประจําปการศึกษา 2551  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 12 

พฤษภาคม 2552 ไดกําหนดใหคณะ/ สํานักดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ให

แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก ประจําปการศึกษา 2551 ใน

เดือนมิถุนายน 2552 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกลาว เปนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินระดับคณะ/สํานัก  

องคประกอบ กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงองคประกอบ 9 ดาน ไดแก 

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  

2) การเรียนการสอน  

3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

4) การวิจัย  

5) การบริการทางวิชาการแกสังคม  

6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7) การบริหารและจัดการ  

8) การเงินและงบประมาณ  

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ กําหนดใหคณะวิชาดําเนินการตามองคประกอบ 9 ดาน แตในสวนของ

สํานักใหควบคุมและประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 4 ดานเปนหลัก ไดแก  

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  

7) การบริหารและจัดการ  

8) การเงินและงบประมาณ  

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และสามารถเพิ่มเติมไดตามพันธกิจของสํานัก  

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จํานวน 63 ตัวบงช้ี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ กําหนดตัวบงช้ีเพ่ือ

ใชในการควบคุม ติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามองคประกอบ 9 ดาน ประกอบดวย 

• ตัวบงช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 41 ตัวบงช้ี  

• ตัวบงช้ีที่สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 19 ตัวบงช้ี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จํานวน 3 ตัวบงช้ี  รวม 22 ตัวบงช้ี 

/เกณฑการประเมินคุณภาพ... 
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เกณฑการประเมินคุณภาพ ดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่กําหนด

ในคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแบงเกณฑการประเมินออกเปน 4 ระดับ และมี

ความหมายดังนี้ 

- หากไดผลการประเมินนอยกวาหรือเทากับ 1.50 ถือวาการดําเนินงาน “ยังไมไดคุณภาพ” 

- ผลการประเมินระหวาง 1.51 – 2.00 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับพอใช” 

- ผลการประเมินระหวาง 2.01 – 2.50 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับด”ี 

- ผลการประเมินระหวาง 2.51 – 3.00 ถือวาการดําเนินงาน “ไดคุณภาพระดับดีมาก” 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันการศึกษามีการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับภาควิชา คณะ/สาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัยทุกป โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน องคประกอบคณะกรรมการจะตองมีคนภายนอกที่ผานการอบรมผูประเมิน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
- เพ่ือทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ สํานัก ประจําปการศึกษา 2551 เฉพาะตัวบงช้ี 
   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   41 ตัวบงช้ี สรุปผลการประเมินมีดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ สํานัก ปการศึกษา 2551 

• ระดับดีมาก จํานวน 4 หนวยงาน (รอยละ 31)  ประกอบดวย 3 คณะและ 1 สํานัก โดยระดับ

คณะไดแก  คณะวิศวกรรมศาสตร   (2.78)  
   คณะเภสัชศาสตร  (2.75)       
   คณะวิทยาศาสตร  (2.61)  
    ระดับสํานัก ไดแก สํานักวิทยบริการ  (2.87) 

• ระดับดี จํานวน 6 หนวยงาน (รอยละ 46) ประกอบดวย 5 คณะและ 1 สํานัก โดยระดับคณะ

ไดแก  
   คณะเกษตรศาสตร  (2.46)  
   วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  (2.43)  
   คณะศิลปประยุกตฯ  (2.12)  
   คณะบริหารศาสตร  (2.09)     
   คณะศิลปศาสตร  (2.04)  
    ระดับสํานัก ไดแก สํานักงานอธิการบดี (2.07)  

• ระดับพอใช (ไมไดมาตรฐานตามเกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จํานวน 3 

หนวยงาน (รอยละ 23)  ประกอบดวย 2 คณะและ 1 สํานัก โดยระดับคณะ ไดแก  
   คณะนิติศาสตร   (1.92)       
   คณะรัฐศาสตร   (1.52)  
     ระดับสํานัก ไดแก สํานักคอมพิวเตอรฯ (1.78) 
 

 

 

/3.2 พัฒนาการจากปที่ผานมา... 
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3.2 พัฒนาการจากปที่ผานมา  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 พบวาคณะ/สํานัก 

  มีพัฒนาการในการดําเนินงานจากปการศึกษา 2550  คิดเปนรอยละ 92 (12 คณะ/สํานัก จาก  
  13 คณะ/สํานัก)  โดยมีเพียง 1 หนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการ ที่มีผลการประเมินใกลเคียง 
  กับผลการประเมินปที่ผานมา คือ ระดับดีมาก 

 3.3 ตัวบงช้ีที่ทุกคณะไมผานเกณฑ หรือไดคะแนนต่ํากวา 2 คะแนน ไดแก  
ตัวบงช้ีที่ 2.6    สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย         

3.4 ตัวบงช้ีที่คณะสวนมากไมผานเกณฑ หรือไดคะแนนต่ํากวา 2 คะแนน ไดแก  
ตัวบงช้ีที่ 2.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

     ตัวบงช้ีที่ 2.5    สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ    
    เทียบเทาตออาจารยประจํา 

      ตัวบงช้ีที่ 4.4    รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน   

    ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ 
    และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (ไมนับซ้ํา) 

      ตัวบงช้ีที่ 4.5    รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  

     หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
3.5 ตัวบงช้ีที่คณะสวนมากผานเกณฑ หรือไดคะแนน 3 คะแนนขึ้นไป  มีจํานวน 16 ตัวบงช้ี   

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยวิเคราะหขอมูลและเสนอแนวทางปรับปรุงหนวยงานที่ 
ยังไมไดมาตรฐานในการประชุมคราวตอไป 

 

5.3 รายงานผลการคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา  2552 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา  2552  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา 2552  นั้น  บัดนี้  การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  มีจํานวนนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2552  จํานวนรวมทั้งส้ิน  4,112  คน ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาการประมาณการรายรับรอยละ 75 ของแผนการรับนักศึกษา เพ่ือใชในการประมาณการรายรับงบประมาณ

เงินรายไดประจําป พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 
 

/5.4 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ... 
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5.4 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference  

2010 (PACCON 2010)  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010 (PACCON 2010)  โดยขออนุญาตนําเสนอแทนผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อินทร

ประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เนื่องจากติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได  ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะครบรอบ 20 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2553 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดสนับสนุนให

คณะตางๆ จัดกิจกรรมดานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเปนการฉลองวาระพิเศษ

ของมหาวิทยาลัยในการนี้คณะวิทยาศาสตรไดเสนอตัวขอรับเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure 
and Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON 2010) รวมกับสมาคมเคมีแหงประเทศไทย ปน

เจาภาพหลัก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสมาคมฯ ใหเปนเจาภาพรวม โดยกําหนดการจัดประชุมวันที่ 21-23 

มกราคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด จังหวัดอุบลราชธาน ี

 สมาคมเคมีแหงประเทศไทยไดรวมกับคณะวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการจัดประชุม Pure and 
Applied Chemistry International Conference ซึ่งมีการจัดประชุมเปนครั้งแรกเมื่อป 2550 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพรวม (PACCON 2008) และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเปน

เจาภาพรวมในป 2551 (PACCON 2008) โดยการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry 
International Conference ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมและทรงบรรยายพิเศษ 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  5/2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  6/2552  ในวันเสารที่  26   

กันยายน  2552  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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5.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ   
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ  สืบเนื่องจากระเบียบวาระการประชุมที่ 2.1.3 แผนงานวิจัย แผนงานบริการ

วิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยจักไดพิจารณาแผนงานวิจัย บริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ณ   

หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ทั้งน้ี กําหนดการประชุมศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  

นายกสภามหาวิทยาลัย จักไดพิจารณากาํหนดและมอบหมายฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

แจงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 
 

 
 

 

ปดประชุมเวลา  14.20 น. 
 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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