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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่   6/2552 
วันเสารที่  22  สิงหาคม  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร  

 
ผูเขาประชุม 

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   3. รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    5. นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   6. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
10. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

11. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  

12. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

13. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

14. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร  
15.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

16.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
17.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา  
18.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
19. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

/ผูที่เขาประชมุไมได… 
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ผูที่เขาประชมุไมได

1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                 

2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

3.  อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
         

ผูเขารวมประชุม 
1.  รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข  
 2.  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

 3. นางจอมสรุางค    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 3 ราย  คือ  
1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                 

2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

           ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ   ประเภทโดยตําแหนง 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 การโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงท่ีประชุม 

เพ่ือทราบ การโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิฯ ชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหนง สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได

ขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  10  ราย ตั้งแตวันที่  4  สิงหาคม  2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 

/1.1.3 รายงานผลการดําเนินโครงการ... 
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1.1.3 รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และผูบริหารมหาวิทยาลัย  
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือทราบ 

ผลการดําเนินโครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันที่ 13-14 สิงหาคม  2552  ณ  หองประชุมวารินชําราบ,หองศรีเมืองใหม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีมติรวมกัน  ดังนี้  

(1) เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  
     พันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบจัดเตรียมความพรอมใหสภามหาวิทยาลัยมีความ 
     เขมแข็งและผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความเขมแข็งรวมกัน  
(2) เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและ 
     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการในดานตางๆ ดังนี้  

1. คณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ  
2. คณะกรรมการดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
3. คณะกรรมการดานการสงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรมและบริการวิชาการ 
4. คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. คณะกรรมการดานการสงเสริมและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลป 
6. คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล 
7. คณะกรรมการดานการเสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูลและองคความรู 

ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง 7 ชุดดังกลาวขางตน เปนไปตามบทบาทอํานาจและหนาที่ของสภา

มหาวิทยาลัยของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 15 (11)  “แตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูใน

อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย”   
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ขางตน 

ดังนี้    (ฉบับ ราง)     

1. คณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ 
 นางอรวรรณ ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
 คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผน       เลขานุการ 

2.คณะกรรมการดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
 รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
           ประธาน 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

         รองประธาน 
คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ       เลขานุการ 
 

/3.คณะกรรมการ... 
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3.คณะกรรมการดานการสงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรมและบริการวิชาการ 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธาน 
นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  รองประธาน 

คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ     เลขานุการ 

4. คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
รองศาสตราจารยปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงวุฒิ  ประธาน 
คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
ประธานสภาอาจารย        กรรมการ 
รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานดานประกันคุณภาพการศึกษา   เลขานุการ 

5. คณะกรรมการดานการสงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
 นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน 

คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ      เลขานุการ 

6. คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล 
ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
ประธานสภาอาจารย        กรรมการ 
ประธานอนุสภาอาจารย       กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร       เลขานุการ  

7. คณะกรรมการดานการเสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูลและองคความรู 
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรองประธาน 

 คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก   จํานวน 2 คณะ/สํานัก    กรรมการ 
 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย      เลขานุการ 

(3)เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องตอไปนี้   
1. เร่ือง การมีสวนรวมและการบูรณการ 

   การมีสวนรวมของคณะ/หนวยงานในการชําระคากระแสไฟฟา โดยปจจุบัน คณะ/

หนวยงานยังมิไดมีสวนรวมในการชําระคากระแสไฟฟาในสัดสวนที่เหมาะสม ขอให

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายอันจะกอใหเกิดการประหยัดคากระแสไฟฟาอยางเปนรูปธรรม

มากย่ิงข้ึน ทั้งนี้ ในการประหยัดคากระแสไฟฟา อาจจะทําใหมีงบประมาณคงเหลือจากการ

ชําระคากระแสไฟฟา มหาวิทยาลัยอาจจะใชงบประมาณสวนที่เหลือจากการชําระคา

กระแสไฟฟาจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

 
/นอกจากนั้น... 
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  นอกจากนั้น การใชพ้ืนที่อาคาร หองเรียน หองประชุมรวมกันของคณะ หนวยงาน

ตางๆ  ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม

พรอมทั้ง ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปลูกฝงความสามัคคีและความรักองคกรใหกับ

บุคลากร เจาหนาที่และอาจารยเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมและการบูรณาการในการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 

2. เร่ือง การรักษาความปลอดภัยใหกับนักศึกษา บุคลากร เจาหนาที่และอาจารย 
 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนนโยบายการรักษาความปลอดภัยใหกับ

นักศึกษา บุคลากร เจาหนาที่และอาจารย โดยการเปรียบเทียบคาใชจาย ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินงานที่ผานมา   ซึ่งถาหากสามารถประหยัดงบประมาณและ

เกิดผลดีกับนักศึกษา บุคลากร เจาหนาที่และอาจารย  ใหมีการกําหนดนํางบประมาณที่

สามารถประหยัดไดจัดตั้งเปนกองทุนหรือเปนสวัสดิการเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษา 

อาจารย และบุคลากรตอไป 
 3.  เร่ือง การพิจารณาทบทวนปรับยุบรวมหนวยงานที่มีภารกิจซ้ําซอนกัน เพื่อเปนการลด 
     คาใชจายในการบริหารจัดการ 

 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับยุบรวมหนวยงานที่มีภารกิจที่ซ้ําซอน

พรอมทั้งกําหนดนโยบายการคงอัตรากําลังของบุคลากร โดยใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรกําหนดใหมีการ

วิเคราะหอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสําหรับคณะ/หนวยงาน พรอมทั้ง

จัดทําเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือสามารถจัดกลุมการทํางาน

ตามความรูความสามารถของบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
(4) เห็นชอบกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังไปนี้ 

1. การกําหนดภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเรียนการสอน 

การปฏิบัติวิชาชีพ การแกไขปญหา  
การพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

การวิจัย การถายทอดเทคโนโลย ี

 
 
มหาวิทยาลัยและชุมชน ไมสามารถแยกออกจากกัน จะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 

/2. การบริหารเชิงยุทธศาสตร... 
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2. การบริหารเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  

O -> S 

                        2 

      

       S-> S 

3 

 4 

    S -> O 
                      1 

O-> O        

ยุทธศาสตร 
(Strategy : S) 
 
การปฏิบัติงาน 
(Operation : O) 

(Operation : O)         (Strategy : S) 
ปญหาหลักของมหาวิทยาลัย คือ พ้ืนที่ 2 และ 4 
ปญหาพ้ืนฐาน คือ 1  (Competency ความสามารถ) 
 

3. การสื่อสารเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

นโยบาย นโยบาย สภามหาวิทยาลัย  
 
 ผูบริหารมหาวทิยาลัย 

การสะทอนปญหา

นโยบายจากการปฏิบัต ิ

การปฏิบัต ิ

การแปลงนโยบายสู

การปฏิบัต ิ

การปฏิบัต ิ

 
 

คณะ / สํานัก / หนวยงาน  
 

ภาควิชา สาขาวิชา อาจารย  
เจาหนาที ่ 

 
 
 
 

ผลการปฏิบตังิาน  
 
 
 
 
 
 
 

/จะตองมีเจาหนาที่... 
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จะตองมีเจาหนาที่ บุคคลของคณะ สํานัก รับผิดชอบงานในแตละดานตามคณะกรรมการที่

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

1. สิ่งที่จะตองทํากอนสําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- จัดมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยในระบบงาน กระบวนงาน ระบบคน (การบริหารงานบุคคล)  
   และทําใหผูรับผิดชอบงานทําเปนและลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง 
- ปรับทิศทางการเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดเทคโนโลยีสูพ้ืนที่ใหถูกตองและลง 

        มือปฏิบัติอยางจริงจัง 

  ผลลัพธที่เกิดขึ้น 

- ความถูกตอง ความเร็ว ความโปรงใส ความยุติธรราม เกิดข้ึนในคณะ สํานัก/มหาวิทยาลัย 
- คุณภาพบัณฑิตสอดคลองกับความเปนจริงในพื้นที่สามารถทํางานเปนและมีอัตตลักษณ 
- มหาวิทยาลัยและทองถ่ิน ชุมชน มีความกลมกลืนกัน (ไมแปลกแยก) 

 
 ทั้งน้ี  ใหใชปญหา/ความเปนจริงของพื้นที่/ชุมชนเปนตัวตั้ง เปนเปาหมาย เอาสิ่งที่ใกลตัวมา

เปนความไดเปรียบในการแขงขัน ภายใตเง่ือนไขความสําเร็จ ดังน้ี 
(1) ตอง Focus & Concentrate ในสิ่งที่ทํา 
(2) มีระบบฐานขอมูลที่เปนจริงและใชขอมูลในการทํางานและตัดสินใจ 
(3) ลงมือปฏิบัติงานเปนขั้นเปนตอน (โดยอยาคาดหวังสูงเกินกําลังและวกวนอยูกับที่) 
(4) รวมทุกขรวมสุข เปนเพื่อนรวมทางในการทํางาน (คิดเชิงบวกและรวมกันทํางาน พรอมลด 
      อัตตา) โดย ทํางานอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ มีกุศโลบายใหเรามีกําลังใจที่จะทํางาน 
      และพรอมที่ผานความยากลําบากได 

(5) การปรับเปลี่ยน (Transformation) ขององคกร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตอง

ประกอบดวย  

- Strategy 
- Process  
-     Technology 
- Human Resource 
- Change management 
ทั้งน้ี จะตองดําเนินการ ดังน้ี 
(1) การลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมบนความเปนจริงที่อยูตรงหนา 
(2) เรา (สมาชิกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน) จะตองขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีดวยกันอยางมีความหวัง (โดยมีแรงบันดาลใจรวมกัน) 
 
(รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ประชุมกันในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 และอนุมัติตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
ดังน้ี  
1. โครงสรางคณะกรรมการทั้ง  7  ชุดที่สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการแตงตั้ง   
ประกอบไปดวย 

 1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน ประธานคณะกรรมการ 
 1.2 คณบดี จํานวน  2  คณะ  เปน กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ   เปน เลขานกุาร 
      ในสวนของการพิจารณาเลือกคณบดีเพื่อเปนกรรมการของคณะกรรมการในแตละชุดน้ัน  
          ขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาภายในวันที่  1  กันยายน  2552  

2. คณะกรรมการแตละชุดสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  โดยมี 
    ผูแทนจากคณะ/สํานัก 
3. ขอใหประธานสภาอาจารยรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2,4 และ 6 
4. ขอใหประธานอนุกรรมการสภาอาจารยรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ ชุดที่  6 

3. ขอใหประธานคณะกรรมการแตละชุดเลือกกรรมการและใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    เพื่อพิจารณาแตงตั้ง เพื่อจักไดดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยเรงดวนตอไป 
 

อนึ่ง ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพ่ือ

ทราบมติประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน  2551 ตามมติที่ประชุมฯ ขอให

มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการรายงานผลของการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบการประมวลผล การ

ติดตาม สืบคนไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพัฒนา Website ของสภามหาวิทยาลัยโดยกําหนดให
มีการจัดทําระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการสรางราชการ 

ดวยหลักธรรมาภิบาลโปรงใส ตรวจสอบได นั้น บัดนี้ ไดมีผูนําขอความเขาสูระบบคอมพิวเตอร โดยมีขอความที่ไม
สุภาพและอาจเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตามมาตรา 14 (1) ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาการกระทําดังกลาว  
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มอบหมายใหอธิการบดีรับผิดชอบดําเนินการสอบขอเท็จจริง โดยใหมี 
รองอธิการบดีฝายวางแผน ซึ่งทําหนาที่ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief  
Information Officer :CIO) รวมเปนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงดวย ทั้งน้ี ใหดําเนินการตาม 
วิธีการและขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  
2550  และใหนําเสนอผลตออธิการบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนของกฎหมายและวินัย 
ในกรณีที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
ทราบตอไป 

 
 

/ระเบียบวาระที่  2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 

ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรไดรบัการแตงตั้งเปนคณบดคีณะบริหารศาสตร 

ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงานกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒ ิประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดคีณะบริหารศาสตร มอบหมายผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จติตเจรญิ ประธานสภาอาจารย กรรมการ

และเลขานุการ สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร รายงานที่ประชุมเพื่อทราบและพจิารณา  2 ประเด็น  ดังนี้   
1. การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งฯ  ข้ันตอนการเสนอชื่อ มีผูไดรับการเสนอรายชื่อ

จํานวน  17  ราย  คณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด

ตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533และ

พิจารณาความเหมาะสมจากประสบการณทํางานคุณวุฒิทางวิชาการและขอมูลอ่ืนประกอบเพิ่มเติม

มีช่ือผูสมควรไดรับการทาบทามจํานวน  7  ราย เมื่อดําเนินการทาบทามแลว มีผูตอบรับการ

ทาบทาม  3  ราย คณะกรรมการสรรหาฯจึงหานัดพบเพื่อขอทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารงานในคณะบริหารศาสตร จากขอมูลท่ีไดรับทราบทั้งหมด มาประมวลกับ

สถานการณปจจุบันในคณะบริหารศาสตร คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวาแมทั้ง 3 ทานจะมี

ประสบการณและความรูความสามารถแตทั้ง 3 ทาน อาจจะไมเหมาะกับสถานการณในปจจุบัน จึง

ขอแนวทางสําหรับการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ใครขออนุมัติ

สภามหาวิทยาลัย ในการใชวิธีการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตรโดยวิธีอ่ืน ตามขอ  9  ของ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดีและ

ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
2. ระหวางคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการตามขอ 1 ใครขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งรักษา

ราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการภายในคณะไปพลางกอน   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอในขอ 1และ 2  สวนในขั้นตอนการสรรหาใหมใหใชวิธี 
เดียวกันกับการ สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการ 
สรรหาฯ อาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่เสนอมาไวแลวได    
สวนการแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร แทนผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   
ซาฮีร เน่ืองจากมีภารกิจมากในคณะศิลปศาสตร ดังน้ัน อาศัยความตามขอ 10 และ11 ของ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี 
และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล    
อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนรักษาราชการแทนคณบดีคณะ 
บริหารศาสตร ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 เปนตนไป 

 /2.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร... 
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 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  ไมมี 

 

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น 
 2.4.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องอุทธรณกรณีนางเฉลิมศรี ฤทธาภัย อุทธรณคําสั่ง 

ลงโทษภาคทัณฑ (ลับ) 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหขยายระยะเวลาออกไปอีก 60 วัน ตั้งแตวันที่ 5  กันยายน  
2552 ถึงวันที่  5  พฤศจกิายน  2552  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2552  วันเสารที่  25   

กรกฎาคม  2552  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6 สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

  มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552   
วันเสารที่  25  กรกฎาคม  2552   โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
 

 ขอความเดิม       แกไขเปน 
 หนาที่  6  บรรทัดที่ 15       

 ประเด็นที่ 1  อธิการบดีสามารถจัดประชุม ประเด็นที่ 1  อธิการบดีสามารถจัดประชุม เพ่ือ 
 เพ่ือวินิจฉัยใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการเลอืกตั้ง    ดําเนนิการเลอืกตั้งประธานสภาอาจารยและ 

 ประธานสภาอาจารยและประธานอนุกรรมการ ประธาน อนุกรรมการได 

ตอไป เพ่ือใหไดจาํนวนครบตามองคคณะ            
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

ไมมี 
 

4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  
4.2.1 แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารย กังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา เร่ือง แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจงใหโครงการจัดตั้งกอง

สงเสริมการวิจัย ฯ  นําขอมูลโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการแกสังคมและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่เสนอของบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป  2553 เสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น  โครงการจัดตั้ง

กองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดดําเนินการเรียบรอยโดยสรุป ดังนี้ 
 

/1) โครงการวิจัย... 
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1) โครงการวิจัยที่ผานกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี และนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ ผานกองแผนงาน  ทั้งส้ิน 79 โครงการ  เปน 
     เงิน 43,891,577  บาท  ผานการประเมินและเห็นควรสนับสนุน ของคณะกรรมการวิจัย 
     แหงชาติ (วช.) จํานวน 67  โครงการ  เปนเงิน 37,462,680 บาท   
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคม  ที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการงาน 
     บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ  ผานกอง 
     แผนงาน ทั้งส้ิน 159  โครงการ  เปนเงิน   28,898,625  บาท  
3) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนําสงคําขอตอสํานักงบประมาณ  

ผานกองแผนงาน ทั้งส้ิน  75 โครงการ  เปนเงิน 13,240,000  บาท  
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
  

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 
 1.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับ 

     คณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชุม 
     พิจารณากลั่นกรองแผนงานดังกลาว โดยกําหนดโครงการที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  
     กลุมเปาหมายของโครงการ กิจกรรมโครงการ เพื่อลดความซ้ําซอน อีกทั้งยังสามารถ 
     บูรณาการ การดําเนินโครงการในรูปแบบที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่นได 
     อยางชัดเจน ทั้งน้ี ขอใหมหาวิทยาลัยจัดประชุม หัวหนาโครงการที่มีลักษณะโครงการ 
     เหมือนกันหรือใกลเคียงกันเพื่อเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูลในการดําเนินโครงการ  
     เพื่อเปนการยกระดับการดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะทําให 
     เกิดเครือขายของแผนงานดังกลาวในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยตอไป 
 2. การจัดทําแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนว 
     ทางการจัดทําแผนงานดังกลาวใหมีความชัดเจน เชน ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค เปาหมาย 
     โครงการ  งบประมาณในการจัดทําโครงการ โดยเนนการสรางเครือขายเพื่อการบูรณาการ  
     เพื่อจัดกลุมการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี ควรกําหนดตัวช้ีวัดในการเสนอโครงการเพื่อให 
     สามารถตรวจสอบความกาวหนาโครงการ ซึ่งจะมีผลในการขออนุมัติโครงการในปตอไป 

 3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ 
     และแผนงาน  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯ  ตองมีหลักเกณฑในการพิจารณา 
     กล่ันกรองโครงการที่ชัดเจน มีความเปนมาตรฐาน เชน การกําหนดชื่อเรื่องในการวิจัย  
     บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร พันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย  เปนตน 

 
 
 

/4.2.2 รายงานผลการดําเนินงาน... 
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4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข หัวหนา 

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตร โดยจัดทําเอกสารประมาณการรายรับ – รายจายของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  
 อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอใหรองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ในการนี้  

รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รายงานที่

ประชุมเพื่อทราบ ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดังนี้ 
 นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ปจจุบันมีถึงช้ัน ปที่ 4 ซึ่งตองไปฝกปฏิบัติงานที่

จังหวัดเชียงราย ปจจุบันมหาวิทยาลัย ไดทําความรวมมือกับโรงพยาบาลในภูมิภาคเชน โรงพยาบาลศรีสะเกษ   เพ่ือ

เปนสถาบันรวมผลิตแพทย  ทั้งนี้ ในอนาคต จะไดดําเนินการกอสรางอาคารบริการทางการแพทยและศูนยวิจัยเฉลิม

พระเกียรติ เพ่ือเปนสถานที่ในการฝกปฏิบัติงานตอไป  ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดดาํเนนิการ

ลงนามความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ในวันศุกรที่  31  

กรกฎาคม  2552 ที่ผานมา  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสภา 
มหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ 
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป โดยคณะทํางาน 
ประกอบดวย 
- เจาหนาที่จากกองแผนงาน เพื่อพิจารณาจัดทําดานประมาณการงบประมาณ 
- เจาหนาที่จากกองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
- ผูแทนดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร ซึ่งเปนคณะที่ทําหนาที่ในการ 
  จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อรวมพิจารณาภาระงานสอนที่จะรับเพิ่มในสวน 
  ของสาขาพยาบาลศาสตร 
- ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

  

4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและ 

หัวหนาสวนงาน 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานรองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 

 

/วันที่ 1 ตุลาคม  2548  –  วันที่  30 กันยายน 2552... 
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วันที่ 1 ตุลาคม  2548  –  วันที่  30 กันยายน 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งนี้  ผูชวย

ศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ คณะ

กรรมการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

อธิการบดี             
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหใชรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรและอธิการบดีตามรูปแบบที่ใชประเมนิผลการปฏิบัติงานคณบดคีณะ 
เกษตรศาสตร  ทั้งน้ี รูปแบบการประเมินผูบริหารรายอื่นขอใหมีการปรับแกในภายหลัง 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.2 รายงานความคืบหนาโครงการโรงเรียนสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ถอนเรื่อง   
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เร่ือง งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2553  เปนเงิน 547,273,300 บาท และถูกปรับลดงบประมาณในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนเงิน 53,563,200บาท   (ซึ่ง
เปนการปรับลดงบประมาณในคากอสรางรายการ กอสรางผูกพันเดิมที่มีการกอสรางลาชากวาแผนการดําเนินงานที่
กําหนด ของอาคารศูนยเครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เปนเงิน 1,678,200 บาท และอาคาร

อเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา เปนเงิน 40,635,000 บาท อีกทั้งรายการ

กอสรางผูกพันใหมของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เปนเงิน  11,250,000 บาท 
ดังนั้น คงเหลืองบประมาณรายจาย ในป พ.ศ. 2553 เปนเงิน 493,710,100 บาท ลดลงจากที่ไดรับจัดสรร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงิน 210,996,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 29.94 (ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ไดรับจัดสรรเปนเงิน 704,706,800 บาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งขอตั้งงบประมาณ เปนเงิน 1,377,343,800 บาท แลวพบวาไดรับการจัดสรร

งบประมาณ นอยกวา ที่ขอตั้ง เปนเงิน 883,633,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 39.73 ของบประมาณที่ขอตั้ง 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรขางตน จําแนกตามหมวดรายจายตางๆ ไดดังนี้ 
1. งบบุคลากร เปนเงิน 170,271,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 31.11 ของงบประมาณที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
    จากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงิน 6,485,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.96 
2. งบดําเนินงาน เปนเงิน 73,435,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ 13.42 ของงบประมาณที่ไดรับลดลงจาก 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงิน -8,159,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ -10.00 
 

/3. งบลงทุน... 



 14
3. งบลงทุน เปนเงิน 118,821,800 บาท หรือคิดเปนรอยละ 21.71 ของงบประมาณที่ไดรับลดลง 
   จากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงิน -97,791,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ -45.15 
4. งบเงินอุดหนุน เปนเงิน 131,181,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 23.97 ของงบประมาณที่ไดรับลดลง 
    จากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงิน -111,585,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ -45.96 
รวมเปนเงิน  493,710,100  บาท   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.2 งบประมาณตามแผนกระตุนเศรษฐกิจ ภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง 2555   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง งบประมาณตามแผนกระตุนเศรษฐกิจ ภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง 2555 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นอกจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามระเบียบวาระที่  5.1 แลวนั้น 

มหาวิทยาลัยยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 อีกเปนเงิน 266,450,700 

บาท จําแนกเปนงบประมาณภายใตโครงการผลิตพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุข เปนเงิน 

258,238,700 บาท  (ซึ่งเปนงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 เปนเงิน 76,020,200 บาท 

90,238,700 บาท และ 91,979,800 บาท) และเปนเงินภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการ

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเงิน 8,212,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 รายงานประจําป 2551  คณะเภสัชศาสตร  

รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง รายงานประจําป 2551 คณะเภสัชศาสตร (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  
  

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 5.4 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย   เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา   เร่ือง การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2549  เร่ือง แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ความละเอียดทราบแลว นั้น  โดย

คณบดีคณะวิทยาศาสตรจะมีวาระการดํารงตําแหนงครบ ในวันที่  28  กุมภาพันธ  2553  ดังนั้น  เพ่ือใหการ 
 
 

/ดําเนนิการสรรหา... 
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ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร และชวงระยะเวลาในการดําเนินงานตาม

ข้ันตอนของหนวยงานที่เก่ียวของเปนไปดวยความเรียบรอย  ในการนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ใครขอเสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 5  

ดังนี้ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  ราย   ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนง อธิการบดี หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

    แตงตั้ง เปนกรรมการ จํานวน  1  ราย 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงคณบดีที่ไมใชคณะนั้น เปนกรรมการ จํานวน  2  ราย 
 4. ประธานสภาอาจารย หากประธานสภาอาจารยเปนคณาจารยประจําในคณะนั้น ใหแตงตั้งกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําในคณะอื่น  จํานวน  1  ราย  เปนกรรมการ 
 ใหประธานคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการสรรหาที่เห็นสมควรเปนเลขานุการและแตงตั้งบุคลากร

มหาวิทยาลัยหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ   

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ดังน้ี 
 1. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
 2. อธิการบดี      กรรมการ 
 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
 4. คณบดีคณะศิลปศาสตร    กรรมการ 
 5. ประธานสภาอาจารย     กรรมการ   

  

  5.5 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 
  ถอนเรื่อง 
 

  5.6 (ราง)  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ตามที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ในดําเนินการจัดทําเอกสารระเบียบวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัย นั้น  ที่ผานมา ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมของฝายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย จะแจงเวียนคณะ/สํานัก/หนวยงานที่มีความประสงคจะเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนากอนการ

ประชุม เพ่ือจักไดเสนอระเบียบวาระการประชุมใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวม ตรวจสอบ ความถูกตอง

ของเอกสาร และจัดระเบียบวาระการประชุม โดยจะตองนําสงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานลวงหนาอยาง

นอย  7  วัน ท่ีผานมา คณะ/สํานัก/หนวยงาน จะขอจัดสงเอกสารลาชากวาที่กําหนด ทําใหการจัดทําระเบียบวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย เปนไปอยางเรงดวน ทําใหไมสามารถตรวจสอบ ตรวจทาน ความถูกตองของเอกสาร ซึง่

ทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมสามารถพิจารณารายละเอียดขอมูลไดอยางถ่ีถวน  
 
 

/ในการนี้...   
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 ในการนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใครขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา 

(ราง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งยังคงเหลือการประชุมอีก  3  ครั้ง  เพ่ือเปน

แนวทางใหแกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามกําหนด โดยในเบื้องตนมี

ระเบียบวาระในแตละครั้ง  ดังนี้ 
 1. วันเสารที่ 26 กันยายน  2552 (ประชุมครั้งที่  7/2552) โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 - การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 - การพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2551 
 2. วันเสารที่  14  พฤศจิกายน 2552 (ประชุมครั้งที่ 8/2552 วาระพิเศษ) โดยมีระเบียบวาระการ 

    ประชุม  ดังนี้ 
 - รับทราบและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหาร 
 - การพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2551 
 - การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

   2554 
 3. วันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (เดือนธันวาคม  2552) 
 -  รับฟงขอคิดเห็นจากผูบริหาร กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา ตัวแทน 

    ภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 -  การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนกิจกรรมงาน ม.อุบล  20  ป  ในป พ.ศ. 2553 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 (วาระพิเศษ)  
กําหนดใหจัดประชุมในวันเสารที่  28  พฤศจิกายน  2552  ณ  กรุงเทพมหานคร  

 
 

ปดประชุมเวลา  13.10 น. 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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