
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  10/2551 

วันพฤหัสบดทีี่  25  ธันวาคม  2551   เวลา   14.30  น. 
ณ   หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ผูที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย  
 2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน  วุฒิเมธ ี     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3. นายแพทยนิรันดร   พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
 4. นายสุทธนินัท    ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
 6. อธิการบด ี           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
 7. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

 8. ประธานสภาอาจารย          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  
 9. คณบดีคณะเกษตรศาสตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
10. คณบดคีณะเภสัชศาสตร         กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
     รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
11. คณบดคีณะศิลปศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูชวยศาสตราจารยอินทริา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
12. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            ประเภทคณาจารยประจํา 

13. รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
14. รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                              ประเภทคณาจารยประจํา 
15.  ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี  กงเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา   

16. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
    ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย    

17. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
    นายธีระศกัดิ ์   เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
 

/ผูที่มาประชุมไมได… 
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ผูที่มาประชุมไมได

1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
2. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
4. นายโสภณ    สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5. ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
 ผูเขารวมประชุม 
   1. ผูชวยศาสตราจารยอุทศิ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
  2. นายสุภชัย    หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 
   3. ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร   รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ 

  4. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
  5. นายไท    แสงเทียน  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 
   6. ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
  7. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
  8. รองศาสตราจารยธงชยั  วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรฐัศาสตร 
  9. ผูชวยศาสตราจารยบรรลือ  คงจันทร  รักษาการคณบดีคณะนติิศาสตร 
10. ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยนองเล็ก  คุณวราดศิัย  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  จึงสุทธิวงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

13. ดร. กุลภา    โภคสวัสดิ ์  ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร 

14. นายตะวนัฉาย   โพธิ์หอม  ผูแทนคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
15. นางสายเพชร   อักโข   รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน 

คุณภาพ   คณะบริหารศาสตร 
16. นางฉัตรฤด ี   ศิริลําดวน  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะบริหารศาสตร 

17. นางนลิน ี    ธนสันต ิ  ผูอํานวยการกองกลาง 
18. นางรัชนี    นิคมเขตต  ผูอํานวยการกองคลัง 
19. นายอัมพล    พันธุวงศ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
20. นางปนดัดา    ฤทธิชู   รักษาการในตาํแหนงหัวหนาหนวย 

ตรวจสอบภายใน 
21. นางพนมศรี    เลิศศุภวิทยนภา  รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานประกัน 

คุณภาพการศกึษา 
22. นางวัชร ี    หาทองคํา  นิติกร 6 ผูแทนโครงการจดัตั้งกองกฎหมาย 
23. นางจอมสุรางค   เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6 

/เปดการประชุมเวลา  14.30  น. … 
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เปดการประชุมเวลา  14.30  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 1.1  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 

1.1.1 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุม

ภายใน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน หลังส้ินปงบประมาณ และจาก

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงช้ีที่ 7.8 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานําระบบการบริหารความ

เส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวัน

เสารที่ 21 พฤษภาคม 2548 ไดมอบหมายใหกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  เปนผูรับผิดชอบการจัดทํา

รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในระดับหนวยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) 

ในการดําเนินงานในงวดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น กองแผนงานไดแจงคณะ/หนวยงานตางๆ 

จัดสงรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย จํานวน 18 หนวยงาน มี

หนวยงานที่จัดสงรายงานทั้งส้ิน 17 หนวยงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโสระดับ

มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาระบุความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จากความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากของคณะ/

หนวยงานตางๆ และจากตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดคะแนนจากการประเมินในระดับ 1 คะแนน 

แลวกําหนดวิธีจัดการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.2 แผนแมบทการวิจัยมหาวิทยาลัย  

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง รองอธิการดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนแมบทมหาวิทยาลัย จากวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ไดแปลงสูประเด็นยุทธศาสตรและมาตรการในการ

ดําเนินงานของโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  โดยมีประเด็นที่ตองเรงดําเนินการคือ การจัดทําแผน

แมบทงานวิจัยมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค 

ดังนี้ 
1. เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/2.เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา… 
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2. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเปนขั้นตอน 
สําหรับหัวขอหลักที่กําหนดในแผนแมบทงานวิจัย ประกอบดวย 4 สวนคือ 
1. ทิศทางการสรางผลงานวิจัย 
2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการวิจัย 
3. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและกลุมวิจัย 
4. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนําแผนแมบทการวิจัยมหาวิทยาลัยทบทวนเพิ่มเติมอีกครั้ง 
โดยขอใหแกไขตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยใหนําเสนอที ่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป ดังน้ี 
1. ใหนําปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเปนจุดศนูยรวม โดยเนนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย (นักศึกษาและประชาชน) เปนสําคัญ 
2. การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีเกณฑที่เนนการนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต 
3. ผูรับผิดชอบกลุมงานวิจัยควรกําหนดปญหาการวิจัยที่เนนการแกปญหาในดานความตองการ

ของทองถิ่น 
  

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
  1.2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
  1.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 1.4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น 
 1.4.1 การจัดสรรเงนิรายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสอบคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษา  2545 - 2550 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  ประธานศูนยสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดสรรเงิน
รายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาใน สถาบันอุดมศึกษา  2545 – 2550 ตามมติ
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2551 ไดมี

มติใหจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ ประจําปการศึกษา  2545 – 2550 ดังนี้ 

 
/1.ใหเปนเงินสวัสดิการ... 
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1. ใหเปนเงินสวสัดิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รอยละ 15  ของรายไดที่นํามา

จัดสรร เปนเงนิ 6,591,386.05 บาท  
(หกลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสามรอยแปดสิบหกบาทหาสตางค) 

2. ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ปละ 1 ลานบาท เปนเงิน 6,000,000 บาท 
(หกลานบาทถวน) 

3. สวนเงินที่เหลือ 31,351,187.59 บาท(สามสิบเอ็ดลานสามแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปด

สิบเจ็ดบาทหาสิบเกาสตางค) จัดสรรใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่รวมในการสอบคดัเลือกรวมตาม

จํานวนนักศึกษาที่รับไดแตละป จาํนวน 21 แหง 

4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไดรับการจดัสรรเงินรายไดคงเหลือตั้งแตปการศึกษา  2545- 2550 

รวมเปนเงินทั้งสิน 1,046,952.46  บาท  
(หนึ่งลานสี่หมื่นหกพันเการอยหาสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค) 

 เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาการสงมอบเงินรายไดที่ไดรับจดัสรรใหสมาคม

อธิการบดีแหงประเทศไทย 
   

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติการจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสอบ 
คัดเลือกบคุคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  2545 – 2550 ใหสมาคมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย  โดยมีเง่ือนไขในการสงมอบฯ คือ สภามหาวิทยาลัยทั้ง  21  แหง มี 
มติเห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสอบคัดเลือก 
บุคคลเขาศึกษาในถาบันอุดมศึกษา ในการสงมอบเงินรายไดใหสมาคมอธิการบดีแหง 
ประเทศไทย 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองสืบเน่ือง 
  2.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

  ไมม ี

 

 ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองสืบเน่ือง 
2.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 

  2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี ตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  8/2551วันเสารที่  20  กันยายน  2551ระเบียบวาระการประชุมที่    3.3.2 การ

รายงานผลการศึกษาขอมูลจัดทําระบบ  กฎ    ระเบียบแนวทางในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

/1.กําหนดการประเมินผูบรหิาร... 
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 1. กําหนดการประเมินผูบริหาร เปน  2  ระดับ  คือ 

    1.1  อธิการบดี 

    1.2  คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก /หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ  

 2. การประเมินอธิการบดีและคณบดีผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ กําหนด 
             วัตถุประสงคการประเมินและแยกสวนการประเมินใหชัดเจน 

3. องคประกอบคณะกรรมการประเมินอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงานที่ 

    เทียบเทาคณะ  มีจํานวน  5  ทาน  ดังนี้ 

    3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    จํานวน 3   ทาน 

    3.2 กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      จํานวน  1   ทาน 

    3.3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน   จํานวน  1  ทาน  
            ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการที่ไดรับการแตงตั้งควรมีประสบการณและภาระหนาที่ในดานการ 
            บริหารโดยอาจเปนอดีตคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาคณะ 
 4. กําหนดระยะเวลาการประเมิน  เม่ือครบ  2  ป   

 5. วิธีการประเมินใหศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวกําหนดไวในขอบังคับของ 
             มหาวิทยาลัย  เร่ือง วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน   
             พ.ศ. ....  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามหลักเกณฑที่นําเสนอและใหนําเสนอนายกสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดงัน้ี 

1.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2.2 ใหมีมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2.1 
2.  กําหนดใหเปนประเด็นการพิจารณาราง ขอบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
     การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  พ.ศ. ....  
3.  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและ 
     ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ที่เกินระยะเวลา 
     และครบ  2  ป   ดังน้ี 

- คณบดีคณะเกษตรศาสตร   ไดรับการแตงตั้ง  วันที่   1   ตุลาคม  2548 

 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดรับการแตงตั้ง  วันที่   1   มีนาคม  2549 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ไดรับการแตงตั้ง  วันที่  19  ธันวาคม 2549 
     ขอใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองสืบเน่ือง 
2.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 

/2.3.1 การรายงานผลการวิเคราะห... 
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 2.3.1 การรายงานผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

ของคณะ/หนวยงาน 
 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

รายงานผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ/หนวยงาน  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551  วันเสารที่  20  กันยายน  2551  ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1.1 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา 2550 มีมติเห็นชอบให

มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี ้
 1. ขอใหคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 
        คณะ/หนวยงาน และรายงานผลการวิเคราะหดังกลาว เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    

   เดือนธันวาคม 2551 

2. ขอใหทุกคณะ/หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ  เพ่ือ 
   กําหนดแผนในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/หนวยงานใหมี  
   ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน  
3. มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ ในการติดตามผลการดําเนินงาน   

   ประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานที่ผลการประเมินต่ํากวา  2.0  โดยคณะทํางานชุดดังกลาว จัก 

   ตองรายงานผลการดําเนินการติดตามตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกๆ   2   เดือน    ในเบื้องตน 

    กําหนดทิศทางเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัย  ดําเนินงานดานประกันคุณภาพใน    2   ประเด็นหลัก  

(1) กลไกดานวิชาการ 

(2) กลไกดานการบริหาร 

4. มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลการ    

   ดําเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ป ที่ผานมา โดยในการนําเสนอขอมูลคราว 
   ตอไป   ขอใหเปนการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจักได 
   พิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแจงเวียนมติสภามหาวิทยาลัยใหคณะ/สํานัก/

หนวยงาน เพ่ือทราบและดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ในการนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใครขอนําคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก รายงานตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน และรายงานผลการวิเคราะห และนําคณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก

รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯเพื่อกําหนดแผนในการปรับปรุง

ผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/หนวยงานใหมี ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ

หลักของคณะ/หนวยงาน  ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

1. คณะวิทยาศาสตร 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
3. คณะศิลปศาสตร 

 

/4.คณะนิตศิาสตร… 
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4. คณะนิติศาสตร 
5. คณะรัฐศาสตร 
6. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
7. คณะบริหารศาสตร 
8. สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร 
10. คณะเกษตรศาสตร 
11. คณะเภสัชศาสตร 
12. สํานักวิทยบริการ 
 

ทั้งนี้  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดําเนินการ 
รายงานผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงานเรียบรอยแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ในสวนของคณะ/สํานัก ที่ยังมิไดรายงานผลการดําเนินงานและ 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ   ใหนําเสนอการรายงานผลในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยคราวตอไป ทั้งน้ีมอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบรรจุใน 
ระเบียบวาระการประชุม โดยขอใหพิจารณาจากระเบยีบวาระการประชุมอ่ืนๆ ในกรณีที่ 
ไมมีระเบียบวาระการประชุมเรงดวน โดยกําหนดใหคณะ/สํานัก เขารายงานตอที่ประชุม 
คราวละ  2  หนวยงาน เพื่อสภามหาวิทยาลัยจักมีเวลาในการพิจารณาและใหขอแนะนํา  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 9/2551   

วันเสารที่  22  พฤศจิกายน  2551 ณ หองประชุมพันเอกอาทร   ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ 
 4.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุมเพื่อ 
ทราบเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 6 ทาน  

คือ       

1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
2. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 /3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ… 
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3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
4. นายโสภณ    สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5. ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ 
 4.2 เร่ืองที่เลขานกุารแจง 

4.2.1 แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย   

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่ไดมีพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายจอมจิน  จันทรสกุล ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน  2551 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2549 นั้น 

เนื่องจากนายจอมจิน  จันทรสกุล ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดวาระแลว และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งนายจอมจิน  จันทรสกุล  ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ตอไปอีกวาระหนึ่ง และไดนํากราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไปแลว   
 

 บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดฯ แตงตั้ง นายจอมจิน  จันทรสกุล ใหดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไปอีกวาระหนึ่ง  ตั้งแตวันที่  17  พฤศจิกายน  2551 

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ 
 4.2 เร่ืองที่เลขานกุารแจง 

4.2.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ เร่ือง การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับ

งบประมาณทั้งส้ิน 610,197,500.00 บาท และไดรับเงินประจํางวดแลวเปนเงิน  610,197,500.00  บาท 

คิดเปนรอยละ  100  ของงบประมาณที่ไดรับ  ณ วันที่  30  กันยายน  2551 มีการเบิกจายงบประมาณไป

แลวทั้งส้ิน  499,534,562.02  บาท คิดเปนรอยละ 780.03  ของงบประมาณที่ไดรับหรือคิดเปนรอยละ 

78.03 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดการเบิกจายดังกลาว  ต่ํากวาที่รัฐบาลกําหนด (เทากับรอย

ละ 94) คิดเปนรอยละ 15.97 ของงบประมาณที่ไดรับและต่ํากวา อัตราการเบิกจาย ณ ส้ินปงบประมาณ 

2550 คิดเปนรอยละ 0.36 (เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มียอดจายทั้งส้ินเปนเงิน เปนเงิน 

464,387,851.88  บาท คิดเปนรอยละ 78.39 ของงบประมาณที่ไดรับและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติประจํา

งวด  
 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เปนผลมาจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหมประจําปมีความ

ลาชากวาแผนการดําเนินงานที่กําหนด ประกอบกับงบประมาณคากอสรางผูกพัน (รายการอาคารปฏิบัติการ

เพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานดานการบริหารธุรกิจ) มีการกอสรางที่ลาชากวาแผนการดําเนินงานกอสราง 
การเบิกจายงบประมาณดังกลาว รวมการเบิกจายงบกลาง รายการคาใชจายการปรับเงินคาตอบแทน

บุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการที่มหาวิทยาลัยไดรับ

โอนจากกรมบัญชีกลาง เปนเงิน  23,074,000.00  บาท 
และมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอํานาจอธิการบดีตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  เปนเงิน  34,403,897.20 บาท  ดังนี้ 
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดําเนินงาน เปนงบลงทุน  เปนเงิน   334,384.00   บาท 
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน เปนงบดําเนินงาน  เปนเงิน     5,426,115.00   บาท 
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบบุคลากร           17,060,798.20   บาท 
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบดําเนินงาน                 790,500.00   บาท 
- โอนเปลี่ยนแปลงระหวางงบลงทุน           10,792,100.00   บาท 
จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน เปนเงิน  

5,426,656.98  บาท ดังนั้น เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและกอประโยชนสูงสุด 

มหาวิทยาลัยจึงไดขอใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินการตางๆ โดยสรุปเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2545- 2550  ไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ  ชําระหนี้   เบิกหักผลักสงเปน  รายการอื่น 

คาสาธารณูปโภค รายไดแผนดิน 

พ.ศ. 2545  3,067,200.00            0.00    0.00 
พ.ศ. 2546  3,896,400.00   60,647.00    0.00 
พ.ศ. 2547  4,913,400.00            0.00    0.00 
พ.ศ. 2548  7,811,653.00  167,467.53  736,925.00 
พ.ศ. 2549  3,588,000.00      3,899.59  103,100.00 
พ.ศ. 2550         11,825,486.70         500.00    0.00 
พ.ศ. 2551           5,426,115.00         541.98    0.00 
รวม          40,528,254.70  233,106.10  840,025.00 
 

ทั้งนี้ มีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปเปนเงิน  134,083,396.00 บาท คิดเปนรอยละ 21.97  ของ 
งบประมาณที่ไดรับ 
 สําหรับงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ  2550 ที่กันเงินฯ ไวทั้งส้ิน  

125,685,171.09  บาท   คิดเปนรอยละ 7.34 ของงบประมาณที่กันเงินเหลื่อมป คงเหลือที่ตองเบิกจายใน

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อีกเปนเงิน  33,494,606.00  บาท 
 

 

 
/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 ขอหารือในกระบวนการเสนอชื่อ 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ ประธานสภาอาจารย  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอหารือในกระบวนการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาเปนคณบดี  ตามทีส่ภา

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และ

คณะบริหารศาสตร เพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรร

หา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 นั้น   
ตามขอบังคับดังกลาวขางตน  ขอ 8 กําหนด “ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการตามขั้นตอนและ

วิธีการ...”  
- สรรหาโดยวิธีการเสนอชื่อ 
- ผูมีสิทธิเสนอชื่อ ไดแก 
 - คณาจารยประจํา และบุคลากรสนับสนุนในคณะ 
   - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดี เปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการสรรหาคณบดี ใครขอ

หารือกระบวนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเสนอแตงตั้งเปนคณบดี   
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดําเนินการตามขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551    

 

5.2   การขออนุมัติจางผูเช่ียวชาญประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัตจิางผูเช่ียวชาญประจําสํานกังานสภา

มหาวิทยาลัย  ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.17/287  ลงวันที่  22  กันยายน  2551  เร่ือง การขอ 
อนุมัติจางผูเช่ียวชาญประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ความละเอียดทราบแลว นัน้  
 

 ในเบื้องตน  ไดนําเสนอที่ประชุมที่ประชุมผูบริหาร  เมื่อวันที่   23 ธันวาคม  2551  ที่ผานมา เพ่ือ

พิจารณา แนวทางในการดําเนินการ  การจางผูเช่ียวชาญประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดอํานาจ

หนาที่ ภาระงาน ความรับผิดชอบ ตามเอกสารที่แนบมาพรอม 

    

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมอบหมายกองแผนงานดําเนินการพิจารณากรอบ 

อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัย ดําเนินการจางที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่ 
ยังมิไดบรรจุในแผนการใชเงินงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.  
2552  และมอบหมายโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ตรวจสอบการจางที่ปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ หรือบุคลากรอื่น ที่ดําเนินการหรืออยูในระหวางการดําเนินการเพือ่เสนอตอที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

  

 

 
 

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

  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  

   ผูจดรายงานการประชุม     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                     

                                        ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


