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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  7/2551 
วันเสารท่ี   30  สิงหาคม 2551   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชมุพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ชั้น  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผูที่มาประชุม 
   1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
   2. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
   3. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
   4. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   6. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
   8. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
   9. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
10. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง      
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
12. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
13. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

14. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
15. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี   กงเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา   
17. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
 

/ผูที่มาประชุมไมได… 
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ผูที่มาประชุมไมได 

1. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
   2. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   3. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   4. นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล       ประเภทผูบริหาร 

   6. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
  นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 ผูเขารวมประชุม 
  1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  2. นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  3. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 
 

เปดการประชมุเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปดการ
ประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังนี ้

1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  5  ทาน  คือ     
     1. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน     วุฒิเมธ ี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

    2. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรตคิุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   3. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    4. นายสุทธินนัท      ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล      ประเภทผูบริหาร 

              

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

 
/1.1.2 การจัดโครงการอบรม… 
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 1.1.2 การจัดโครงการอบรม   “ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตรและรัฐ 

ประศาสนศาสตร” 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชมุ  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ 
เร่ือง   การจัดโครงการอบรม “ระเบียบวิธีวิจยัและการเขียนรายงานการวจิัยทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร”   
ระหวางวันที ่  3 -5  กันยายน  2551 ณ หองประชุมวารินชําราบ  ช้ัน  3  สํานกังานอธิการบดี(หลังใหม)  โดยคณะ
รัฐศาสตร ซ่ึงเปดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา(ปริญญาโท-เอก) ทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 149 คน บางสวนอยูระหวางการจัดทําวทิยานิพนธ/การศึกษา
อิสระ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยองคความรูทางดานระเบียบวิธีวิจัยในการทําวิทยานพินธ/การศึกษาอิสระ ดังนั้น เพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาไดมีความรูความเขาใจทางดานระเบยีบวธีิวิจัยในการทาํวิทยานิพนธ/
การศึกษาอิสระ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิรวมเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ตามกําหนดการ ดังนี ้
วันที่  3  กนัยายน   2551  ศาสตราจารยพิเศษ  จอมจิน  จันทรสกุล   
วันที่  4  กนัยายน   2551  รองศาสตราจารยนิโลบล  นิ่มจริงรัตน 
วันที่  5  กนัยายน  2551    ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  และศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน  วุฒิเมธี   
 จึงใครขอเชิญผูบริหารมหาวทิยาลัย คณบดี คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรเขารวมโครงการตามวัน -เวลา
ดังกลาว   
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2550  โดยคณะกรรมการผูทรงวุฒิ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชมุ  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ 
เร่ือง   การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศกึษา  2550  โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพ
ภายในซึ่งเปนผูประเมินผูทรงวุฒิของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระหวางวันที่  20-22  สิงหาคม  2551  ซ่ึง
ตามดัชนีช้ีวดัคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานใีนองคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี้ที่  7.1  สภามหาวทิยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัย/คณะให
แขงขันไดในระดับสากล เกณฑมาตรฐานจํานวน  5  ขอ คือ 

1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกวาปละ 2  คร้ัง 
3. มีการประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชมุแตละครั้งมีกรรมการเขา 
    รวมประชุมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7   
    วันกอนการประชุม 
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมกีารประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว 
    ลวงหนา 
 

/5. สภามหาวทิยาลัยมีการดาํเนินงาน... 
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5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ 
     บาลทั่วทั้งองคกร 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจัดทํากฎ ระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลง 
 

มต ิ ท่ีประชุมเห็นชอบและมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา และผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ ประธานสภา 
อาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง  รวบรวม ศึกษา เปรียบเทียบ ขอมูลการ
ประเมิน อธิการบดี สถาบันอดุมศึกษาของรัฐแหงอื่นๆ เพื่อนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คราวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 การจัดทํารายงานประจําป 2550  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง  การจัดทํารายงานประจําป 2550  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2551 วันเสารที่  26 มกราคม  2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.2    เห็นชอบให
การจัดทํารายงานประจําปของทุกคณะ/หนวยงาน มีรูปแบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน ในเบื้องตน กองแผนงาน
รวมกับคณะ/หนวยงานตางๆ พิจารณากําหนดรูปแบบในการจัดทํารายงานประจําป เพื่อใชเปนมาตรฐานกลางทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ  บัดนี้  รายงานประจําป 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลว  โดย
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด  9  คณะ 1 วิทยาลัย จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนรวมทั้งส้ิน 81 
หลักสูตร/สาขาวิชา ในป 2550 รับนักศึกษาใหมเพิ่มจาก 3,660 คน เปน 5,294 คน ทําใหมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจาก 9,247 คน เปน 12,288 คน และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งส้ิน 1,112 การดําเนินโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการ ทั้งส้ิน 60 โครงการและ 117 โครงการ ตามลําดับ ซ่ึงมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินงานภายใต
ทรัพยากรบุคคล จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,227 คน สายวิชาการ 503 คน และสายสนับสนุน 724 คน และใชงบประมาณ
ทั้งส้ิน  844.57  ลานบาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  2... 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คร้ังท่ี  6/2551  เม่ือวันเสารท่ี  26  กรกฎาคม  2551 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 6/2551  เม่ือวันเสารท่ี   26  กรกฎาคม   2551 

 โดยมีขอแกไขดังนี ้
ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนา  17   บรรทัดท่ี   13 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว   เห็นชอบใหขยาย...  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว 

ไมเห็นชอบใหขยาย...
  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     

3.1.1 การรายงานคาใชจายนักศึกษาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี(ภาคปกติ) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ    อินทรประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝายวิชาการ   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ  เร่ือง   การ 
รายงานคาใชจายนักศึกษาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั 
คร้ังที่ 2/2551 วันเสารที่ 29  มีนาคม 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.1 ประกาศกําหนดอัตราคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก เห็นชอบใหฝายวิชาการสรุปอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการประกาศขึ้นคาธรรมเนียมตางๆของนักศึกษา ซ่ึงฝายวิชาการได
ดําเนินการ และนําเรื่องเขาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551 วันเสารที่  19  เมษายน  2551 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหฝายวิชาการ จัดทํารายงานสรุปคาใชจายนักศึกษาเพิ่มเติม โดยแยกรายละเอียดตาม
สาขาวิชา/คณะ พรอมทั้งสรุปในภาพรวม และใหเปรียบเทียบคาใชจายกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีสถานภาพใกลเคียงกัน 
บัดนี้  ฝายวิชาการไดดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงใครขอเสนอรายงานสรุปรายละเอียดคาใชจายของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้ 

1.   คาธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาตองจายตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาดังนี้ 
1.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา   คร้ังเดียว        500  บาท 
1.2 คาบํารุงมหาวิทยาลัย   

ภาคการศึกษาปกติละ  3,000 บาท  
ภาคฤดูรอนภาคละ   1,500 บาท 
 
 
 

/1.3 คาหนวยกิตลงทะเบียนเรียน… 
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1.3 คาหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  

- ภาคการศึกษาปกติ   
บรรยาย  หนวยกิตละ 200 บาท  

  ปฏิบัติการ  หนวยกิตละ 400 บาท 
-ภาคฤดูรอน      
บรรยาย  หนวยกิตละ 450 บาท 
ปฏิบัติการ  หนวยกิตละ 900 บาท 

1.4 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  
ภาคการศึกษาปกติละ 2,000 - 20,000 บาท (แลวแตสาขาวิชา) 

1.5 คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต  คร้ังเดียว 1,000 บาท  
(นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2551 เปนตนไป 1,500 บาท) 

2.คาใชจายตลอดหลักสูตร 
2.1 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประมาณ     72,800 - 119,200  บาท  
  -คิดเปนคาเฉลี่ยตอภาคการศึกษา   ประมาณ       9,100 -   17,450  บาท  
2.2 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ   ประมาณ   146,900 - 203,500  บาท 

-คิดเปนคาเฉลี่ยตอภาคการศึกษา   ประมาณ     11,725 -   20,350  บาท 
2.3 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประมาณ     72,400 - 100,200  บาท 

-คิดเปนคาเฉลี่ยตอภาคการศึกษา   ประมาณ       9,050 -   12,525  บาท 
3. เปรียบเทียบคาใชจายกับมหาวิทยาลัยอื่น 
  

คาใชจายเฉล่ียตอภาค (บาท) สถาบันอุดมศึกษา 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 
1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9,100-17,450 11,725-20,350 9,050-12,525 
2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7,300-10,275 7,850-15,040 5,300-13,875 
3.มหาวิทยาลัยขอนแกน* 10,000 12,000 8,000 

(นิติศาสตร 18,000) 
4.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย* 18,000 18,000 14,500-18,000 
5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* 12,600-16,000 12,300-15,000 11,600 
6.มหาวิทยาลัยนเรศวร* 12,000-15,000 15,000-20,000 10,000-12,000 
7.มหาวิทยาลัยแมโจ* 12,000-14,000 - 10,000 
8.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง* 18,000 18,000-25,900 15,000-18,000 
9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ* 8,000-16,000 15,000-20,000 9,000 
10.สถาบันฯลาดกระบัง* 17,000-20,000 - - 

 /หมายเหต…ุ 
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หมายเหตุ   *  คิดคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 
  กลุม 1 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กลุม 2 หมายถึง กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  กลุม 3 หมายถึง กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  พรอมท้ังเสนอใหมหาวิทยาลัยตัง้คณะทํางาน เพือ่ศึกษาและปรับปรุงการกาํหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ควบคูกับการปรับปรุงขอบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให
สอดคลองและสามารถรองรบักับการปรับเปล่ียนระบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
รูปแบบหลากหลาย โดยไดใหขอสังเกตไวในประเด็นตางๆ  ดังนี้  
- การเก็บคาธรรมเนียมในลักษณะคาหนวยกิตจะสามารถรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึง

ผูเรียน มุงทีจ่ะเรียนเพื่อรู มากกวาจะเรียนท้ังหลักสตูรเพื่อรับปรญิญาบัตร จึงอาจลงทะเบียน
เรียนเปนรายวชิา หรือชุดวิชาเทานั้น 

- การเก็บคาธรรมเนียมในลักษณะเหมาจายสําหรับการเรียนในหลักสูตรปริญญา ระดับตางๆ เปน
ปจจัยท่ีชวยเรงรัด ใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียนใหจบในระยะเวลาที่กําหนด สงผลให
มหาวิทยาลัยไดคาคะแนนในตัวชี้วัดดานนีสู้งขึ้น 

- ลักษณะการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ในปจจุบันมีรายการแยกยอยมากทําใหไมสะดวกทั้งผูจาย
และผูรับ ควรที่จะไดรวบใหเหลือนอยรายการที่สุด 

- สําหรับคาธรรมเนียมพิเศษหากจะยังคงไว ขอใหคณะฯไดประกาศแผนการใชจายเงินเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหเปนท่ีรับทราบโดยทั่วกัน  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     

3.1.2 การรายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร 
นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขนุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  

รายงานที่ประชุม เร่ือง ผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร (คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2550 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550) เพื่อ
ดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร โดยดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการสรรหา คณบดี ผูอํานวยการ พ.ศ. 2540 และ(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2543  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545  

 
 

/เนื่องจาก… 
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 เนื่องจาก ในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรเกิดเหตุการณไมปกติ (บัตรสนเทหและหนังสือ
รองเรียน) คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม คร้ังที่  2  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2551 จึงขอให     มีการลงมติเพื่อจัก
ไดแกไขปญหาอยางรอบคอบ โดยเห็นควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเปดหีบเสนอชื่อโดยไมมีผลการ
สรรหา   เพื่อใหทราบขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อวา มีรายชื่อของผูถูกรองเรียนไดรับการเสนอชื่อ เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตรหรือไม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2551 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางถูกตองสําหรับ
ทุกกรณีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
 2.  แตงตั้งรักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร 
 3.  ในเบื้องตนขอใหยุติการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรไวพลางกอน เมื่อการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว  จากนั้นขอใหมหาวิทยาลัยเริ่มตนการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรใหมอีกครั้ง 
 

 โดยตอมา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เห็นสมควรให
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร
เพื่อสรุปผลการพิจารณา  หากมิไดบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณบดี ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรชุดใหมตอไป 
 คณะกรรมการสรรคณบดีคณะรัฐศาสตร ไดรับทราบรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงตามขอเท็จจริงของ
ปญหาที่เกิดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 จึงเห็นควรรายงานผลการ
สอบสวนขอเท็จจริงตอสภามหาวิทยาลัย   
 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ  (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 15/2550 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2550)  
ไดรับการแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ของคณบดีคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2550  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550  และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา คณบดี ผูอํานวยการ พ.ศ. 2540 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545  ซ่ึง
ตอมาไดถูกยกเลิกโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  และผูอํานวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. 2551  ซ่ึงในขอบังคับฯ  (ฉบับใหม)  ดังกลาว    ไมมีบทเฉพาะกาล กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาซึ่ง
อยูระหวางการดําเนินการตามขอบังคับที่ถูกยกเลิกดําเนินการตอไปได  และสภามหาวิทยาลัยไมไดกําหนดให
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาตอไป ซ่ึงตางจากกรณีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551  ดังนั้น คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรดังกลาว จึงไมสามารถดําเนินการตอไปได และใครขอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบและพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
 
 
 

/1.รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง... 
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1. รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของปญหาที่เกิดขึ้น 

 2.  สรุปผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรที่ผานมา ยังไมไดบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
รัฐศาสตร เนื่องจากการดําเนินการสรรหามีสภาวะเหตุการณไมปกติ จึงเห็นควรเสนอ  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรชุดใหม เพื่อดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรายงานผลการตรวจสอบตอ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะรัฐศาสตร และใหรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ 
อักษร พรอมนี้ ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรชุดใหม เนื่องจาก 

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะรัฐศาสตรชุดเดิมไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร ตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีวาดวยการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการวทิยาลัย พ.ศ.  2551  ดังนี ้
1. นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2. อธิการบดี         กรรมการ 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร       กรรมการ 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร       กรรมการ 
5. ประธานสภาอาจารย        กรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     

3.1.3 การรายงานการดําเนินการทางวินยั (ลับ) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เร่ือง การรายงานผลการดําเนนิการทางวนิัย (รายละเอียดตามประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง… 
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 ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.2.1 แผนการรับบคุคลเขาศึกษาในระดับอุดมศกึษา ประจําปการศึกษา   2552 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เรื่อง 
แผนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา   2552  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 
6/2551 วันเสารที่ 26 กรกฎาคม  2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2.1 เร่ืองแผนการรับบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เห็นชอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการตรวจสอบขอมูลและแผนการรับนักศึกษา
กับกองแผนงานใหมีความถูกตองและชัดเจน และระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4.3 เร่ือง การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปน
อาจารยที่ปรึกษาหลักคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  มีมติใหปรับจํานวนรับนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) นั้น  บัดนี้ การดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั

ไดแลวเสร็จ   ดังนั้น   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแผนการรับบุคคลเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี ้
1. แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2552  ใหดําเนินการดังนี ้

1.1  จํานวนและวิธีการรับนักศึกษาใหเปนไปตามที่เสนอ  

1.2  ในปตอไปใหปรับจํานวนรับไมใหเกินเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ 
       อุดมศึกษา ท่ีกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศกึษาไวในแตละสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    สัดสวนจํานวนอาจารยตอนกัศึกษา  1 : 20 
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  สัดสวนจํานวนอาจารยตอนกัศึกษา  1 :  25 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      สัดสวนจํานวนอาจารยตอนกัศึกษา  1 :   8 
ในกรณีคณะนติิศาสตรท่ีขออนุมัติรับนักศกึษา ในสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลา (FTES)  เปน 1: 50  นั้น   ขอใหปรับทบทวนจํานวนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา คือ 1: 25 

1.3  สําหรับคณะนิติศาสตรและคณะบริหารศาสตร ในการสอบคัดเลือกแตละแบบใหเรียก 

       นักศึกษามารายงานตัวไดเฉพาะที่ประกาศผลรอบแรกทั้งตัวจริงและตัวสํารอง(ถามี) โดยไม 
       มีการประกาศรับรอบสอง ท้ังนี้เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพการเรียนรูท่ี 

       เหมาะสม 
 
 
 
 

/2. แผนการรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... 
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2. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ใหปรับจํานวนรับ โดยยดึสดัสวนอาจารยท่ีปรึกษาหลักสําหรับการทําวิทยานิพนธ และการศึกษา
อิสระซึ่งตองเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ใหอยูในกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา คอื ตองไมเกิน 1:5 และ 1:15 ตามลําดับ สําหรับคณะรัฐศาสตรและคณะศิลป
ประยุกตและการออกแบบ  ใหชะลอการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552  

3. เรื่องที่เก่ียวของกบัการเสนอแผนการรบันักศึกษา 
3.1  ใหมหาวิทยาลัยทําวิจัยสถาบันในประเด็น การใชทรัพยากรทั้งในรปูงบประมาณ เวลา  
       กําลังคนของมหาวิทยาลัย คาใชจายและเวลาของนักศึกษาและผูปกครองท่ีเขารวมใน 

กระบวนการสอบ/คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย วามีความคุมคา ท้ัง 
ในดาน จํานวนที่รับไดจริง และศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนผูผานการคัดเลือกจาก 

กระบวนการดังกลาว และนําผลการศึกษาวจัิยมาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือน  
มีนาคม 2552 เพื่อประกอบการพิจารณาวิธีการรับและแผนการรับนักศกึษา ประจําป 
การศึกษา 2553  

3.3  จากผลการศึกษาจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปการศึกษากอนๆ ซ่ึงต่ํากวาแผนการรับ  
   จึงใหกองแผนงาน ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายไดจากคาธรรมเนียมนักศึกษาใหม  

ไวท่ีรอยละ 75 ของแผนการรับนักศึกษา  
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.2.2 การพิจารณาโครงการการประชุมวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคดิ  

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2551 วันเสารที่ 26  กรกฎาคม 2551 ระเบียบวาระการประชุม
ที่ 4.1.1  การเสนอโครงการ การประชุมวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด โดยศาสตราจารยคลินิก
เกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอโครงการดังกลาว  ในเบื้องตน ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโดยขอใหเสนอรายละเอียดโครงการ ที่เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานและใหเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในรายละเอียดในการประชุมในคราวตอไป  ความละเอียดทราบแลว นั้น 

 และตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายใหแตละคณะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษา
ไดคิดมากกวาการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาจํา  ดังนั้น  เพื่อเปนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ดังกลาว และเพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยนําเสนอผลงานการพัฒนาการเรียนการสอน การสรางแรงจูงใจใหคณาจารย
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการเรียนการสอนและรวมใจสงเสริม พัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ใน
การนี้ ฝายวิชาการใครขอเสนอโครงการประชุมวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด  โดยสรุป ดังนี้ 
 1. ลักษณะโครงการ  เปนการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาคิด 
 

/2. วิธีการดําเนินงาน… 
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 2. วิธีการดําเนินงาน กําหนดใหคณะพิจารณาเลือกอาจารย/หัวเร่ืองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตางๆของคณะ เพื่อนําเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด ซ่ึงจะเปนการนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติ
ไดจริง หรือจัดทําแผนการเรียนการสอนที่ใชปฏิบัติจริง คณะละ 1 หัวขอ ทั้งนี้ หากมีผลงานที่คณะตองการนําเสนอ
มากกวา 1  หัวขอ ใหดําเนินการในรูปแบบการเสนอโปสเตอร (ไมจํากัดจํานวนเรื่อง/หัวขอ) 
 3. งบประมาณในการดําเนินงาน ในการประชุมและการจัดทํารูปเลมผลงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจัดหา
งบประมาณสนับสนุน เปนเงิน 173,000.- บาท สวนการจัดทําโปสเตอรของแตละคณะใชงบประมาณของคณะนั้นๆ  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

3.3.1 รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํากับสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยฯ กับ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)   

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคงเนื้อหาสวนใหญของขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วา 
ดวยคุณสมบตั ิหลักเกณฑ และ วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  
พ.ศ. 2541  โดยมีเนื้อหาท่ีตองตดัทอน ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ดงันี ้
1.  ใหยกรางขอบังคับใหม โดยยกเลิกขอบงัคับท่ีมีมากอนใหหมด 

2. จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เปนไปตามพระราชบญัญัติฯ  
     คือ  4  คน โดยกําหนดให มาจากคณะวิชาในสาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2  คน และ จาก 

      คณะวิชาในสาขา มนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร 2 คน และจะเปนคณาจารยจากคณะเดียวกัน 

      เกินกวา 1 คนไมได 
3. คุณสมบัตผิูมีสิทธ์ิรับเลือกตั้ง  

  (1)  เปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(2) ปฏบิัตงิานสอนในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี โดยมีสถานภาพเปนคณาจารยประจาํมาแลว 
      ไมนอยกวา  5  ป นับถึงวันท่ีสมัคร 
(3) ไมดาํรงตําแหนงบริหารไดแก คณบด/ีเทียบเทา รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี  รอง 
        คณบดี/ผูชวยคณบด ี
 

/(4)  ไมดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารย… 
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(4)  ไมดาํรงตาํแหนงประธานสภาอาจารย 

  (5)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกตัง้กรรมการสอบสวนความผดิทางวินยั และไมเคยถูกลงโทษทาง 
       วินัย 

4. คุณสมบัตผิูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 
  (1) เปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(2) มีสถานภาพเปนคณาจารยประจําท่ีผานการทดลองปฏิบัตงิานเรียบรอยแลว 
4. วิธีการเลือก 

(1) คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ระยะเวลาในการดําเนินการ ใหคงเดิม 

(2) ขั้นตอนการเลือกตั้ง ใหดาํเนินการเลือกตั้งในแตละคณะใหไดผูแทนคณะละ 1  คน และ ให 
      แยกเปน 2 กลุมตามสาขาวิชา ใหแตละกลุมเลือกกันเองใหเหลือกลุมละ 2 คน  
(3) กรณีคะแนนที่ไดรับเทากนั ใหจับสลาก  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

3.3.2 การรายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2551  วันเสารที่  19  เมษายน  2551 ระเบียบวาระการประชุมที่  3.1.2 การ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2550  เห็นชอบใหโครงการจัดตั้ง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/หนวยงาน โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการประมวลผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเปนปจจุบันและ
สามารถใชขอมูลดังกลาว ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานมหาวิทยาลัย   ความละเอียดทราบ
แลว   นั้น 

 บัดนี้ โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําระบบการรายงานผลดําเนินงานดังกลาว
ขางตนเรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการบันทึกรายงานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานฯ  เพื่อใหการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน เปนไปตามมติที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและ
ส่ังการใหดําเนินการนั้น  ในเบื้องตน  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใครเสนอระบบการติดตามมติ
ดังกลาว ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นเพื่อฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จักไดปรับปรุง แกไข 
ใหมีความเปนมาตรฐานตอไป   
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

/มต…ิ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบระบบติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย และเสนอแนะ

ใหเพิ่มเติม ดังนี้ 
- กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการนําผลการติดตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขึน้แสดง 
- เพิ่มการแสดงขอมูลท่ีไดจากการใชคําสาํคญั (Key Words) ในการสืบคน ซ่ึงแตละคําอาจมี

ปรากฏในรายงานการประชมุมากกวาหนึ่งครั้งได 
   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณบดีวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การแตงตั้งคณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตาม
มติสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม คร้ังที่ 3/2551เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551  เห็นชอบใหคณะกรรมสรร
หาคณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดไมเกนิ จํานวน 3 คน และใหดําเนนิการเพิ่มเติม ดังนี้  
 1. การทาบทามผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ทาบทามดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน การเขาพบผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
โดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขรวมกับคณะกรรมการสรรหา
คณบดี อยางนอย 3 ทาน โดยใหระบุขอมูลตางๆ จากการรับฟงความคิดเห็น จุดออน       จุดแข็งขององคกร ปญหา
ภายในองคกร รวมทั้งความคาดหวังของบุคลากร และหนวยงานรวมผลิตบัณฑิตที่มีตอคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข พรอมทั้ง ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเอกสาร ที่จะอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปในอนาคต  
 2. มอบหมายศาสตราจารย(เกียรติคุณ) นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
เปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
ความคาดหวังที่มีตอ คณบดี ปญหาภายในองคกร จุดออน จุดแข็งขององคกร จากบุคลากรทุกระดับ และจากหนวยงาน
ที่มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เชน แพทยสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค โรงพยาบาลรวมผลิตแพทย เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 3. คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่มีการเสนอมาไว
แลวได 
 
 
 
 

/คณะกรรมการสรรหาฯ... 
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 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการเพิ่มเติม ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอทั้ง 3 รายการครบถวนแลว  จึง
ขอรายงานผลการดําเนินการ  ดังนี ้
 1. คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดจัดทําหนังสือแจงผูไดรับการเสนอชื่อทราบวาเปนผูไดรับการ  เสนอชื่อ และ
หากทานยินดีใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาตอไป ขอใหสงประวัติและผลงาน
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา โดยมีผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข    จํานวน  15   ทาน   (ซ่ึงมาจากผูไดรับการเสนอชื่อจากผูมีสิทธิเสนอชื่อสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 6  ทาน และจากการพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่น
นอกเหนือจากที่มีการเสนอมาไวแลว จํานวน 9 ทาน)  
 ผลการดําเนินการขั้นตอนดังกลาว มีผูยินดีสงประวัติและผลงานใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาตาม
ขั้นตอนการสรรหาตอไป  โดยมีผูตอบรับการดําเนินการ จํานวน 6 ทาน  และตอบปฏิเสธ  จํานวน 9  ทาน ดังนี้ 
  ผูไดรับการเสนอชื่อจากผูมีสิทธิเสนอชื่อ จํานวน 6 ทาน   มีผูตอบรับ จํานวน 3 ทาน  และ ตอบปฏิเสธ  
          จํานวน  3 ทาน 
  ผูไดรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม  จํานวน 9 ทาน   มีผูตอบรับ จํานวน 3 ทานและ ตอบปฏิเสธ จํานวน 6 ทาน 

2.  คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดพิจารณาขอมูลผูตอบรับ และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผูดํารงตําแหนง
คณบดี ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541โดยกําหนดคุณสมบัติของ
คณบดี  ตองมีคุณสมบัติ 
 - ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และ 
 - ไดทําการสอน  หรือ  มีประสบการณดานการบริหาร   มาแลวไมนอยกวาส่ีปในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  ปรากฏวา ผูตอบรับที่มีคุณสมบัติครบถวน มีจํานวน 4 ทานและผูตอบรับซึ่ง
คุณสมบัติไมครบดานไดทําการสอน หรือ ประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จํานวน 2 ทาน  

 3.  คณะกรรมการสรรหา ไดติดตอประสานงานและจัดทําหนังสือเพื่อขอพบปะและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูตอบรับที่มีคุณสมบัติครบถวน จํานวน 4  ทาน   
 ผลการดําเนินการปรากฏวา มีผูตอบรับไดขอถอนตัวออกจากการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข จํานวน 1  ทาน  และมีผูตอบรับขอสละสิทธิ์ จํานวน 1 ทาน  
 ดังนั้น จึงเหลือผูตอบรับการทาบทามเพื่อพิจารณาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข  จํานวน  2  ทาน 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงใครขอเสนอรายชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ดังรายนาม  ตอไปนี้ 
 

/1.รองศาสตราจารยนายแพทยปวน     สุทธิพินิจธรรม… 
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1. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน     สุทธิพินิจธรรม 
2. ศาสตราจารยพิเศษนายแพทยไพจติร    ปวะบุตร 

ในการนี้   ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฏ     อธิการบดี       ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดวีิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข แจงที่ประชุมเพิ่มเติม เร่ือง ศาสตราจารยพิเศษนายแพทยไพจิตร    ปวะบุตร  ไดแจง
ขอสละสิทธิ์ในการรับพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขจากสภามหาวิทยาลัย 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตแิตงตั้ง   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  เปนคณบด ี

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2551  เปนตนไป และขอให 
มหาวิทยาลัยจัดทําจดหมายแสดงความขอบคุณผูท่ีตอบรับการเสนอชือ่ในการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 
แพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.2 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี  2 
 4.2.3 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) คร้ังท่ี 1 
 4.2.4 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท คร้ังท่ี 2 
 4.2.5 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก คร้ังท่ี 1 
 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารายชื่อ 

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  คร้ังที่  2 ระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) คร้ังที่ 1 ระดับปริญญาโท และระดับปรญิญา
เอก  คร้ังที่  1 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ขอใหฝายวชิาการตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตองและชัดเจนโดยมีการลง 
ลายมือชื่อกํากบัในเอกสารของผูตรวจสอบทุกขั้นตอน พรอมท้ังใหนาํเสนอในที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 4.3.1 การขอแกไขชือ่สาขาวิชาท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ตามที่คณะบริหารศาสตร  เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาการขอแกไขชื่อสาขาวิชาที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยงานพัฒนาหลักสูตรไดเสนอ
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2543  และไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2551 เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2551  และท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่  4/2551 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2551  แลวนั้น   

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการประสานงานการใชช่ือสาขาวิชา และคณะไดแจงยืนยันการใชช่ือสาขาวิชา 
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อใหช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความหมายสอดคลองตรงกัน คือ 
 

ช่ือภาษาไทย  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ช่ือภาษาอังกฤษ  Hospitality Management 

 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบในการแกไขชื่อสาขาวิชาดังกลาว 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

 4.4.1 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตาํแหนง การ 
เปล่ียนระดับตาํแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ... 

 

4.4.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขนัหรือการคัดเลือก  พ.ศ. .... 

 

4.4.3 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ 
การนับวันรับราชการและเงนิเดือนท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. .... 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการ วิทยาเขตมุกดาหาร  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน    รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย    เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง  รายงานความกาวหนาของการดําเนินการ วิทยาเขตมุกดาหาร ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2551  วันเสารที่ 19 เมษายน 2551  ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้ง
วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อวันจันทรที่   21 กรกฎาคม 2551สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร เขาพบเพื่อนําเสนอขอมูลและชี้แจงตอ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผลการประชุมไดแจงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําขอมูลเอกสารใหม 
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของในดานการวางแผนดานการศึกษา  (Academic  Plan)  การวางแผนดานทรัพยากรมนุษย  

(Human  Resource  Plan)  การวางแผนงานกายภาพ (Physical  Plan)  และตอมาสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดพิจารณาเห็นสมควรใหความเห็นชอบในการใชพื้นที่ปาไม บริเวณภูผาเจี้ย ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ตาม
บันทึกที่ ศธ 0503(3)/10736 ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2551) 
 ตอมาวันอังคารที่ 12  สิงหาคม  2551 ดร.สุชาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                
และผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจาํนวน  4 ทาน เดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อพิจารณา
ศักยภาพความพรอมดานกายภาพของพื้นทีเ่พื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร   
ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเตรยีมความพรอมเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี ้
 1. การจัดทํา  Master   Plan  ทั้งทางดานกายภาพ วิชาการ และ Site  Development  ในสวนกายภาพ  

    มหาวิทยาลัยตองแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวจากองคการบริหารสวน 

    ทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยควรทําการศึกษา Environment   Analysis  Impact  

2. สาขาวิชาที่จะเปดทําการเรียนการสอน            โดยศึกษาขอมูลจากขอมูลพื้นฐานและแผนพัฒนาจังหวัดดาน    

    ตางๆ ทั้งดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมและการบริการทั้งของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง 
3.  ระบบบริหารจัดการ  วิทยาเขตควรมีสถานะเปนหนวยงานในกํากบัของมหาวิทยาลัย    เพื่อใหมี 

       ความคลองตัวและเปนเอกภาพในการบริหารและอาจกําหนดคณะบุคคลเพื่อรวมพิจารณากําหนดนโยบาย 

      การบริหารงานของวิทยาเขตทั้งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร 
 4. การคัดเลือกบุคลากร (Staff   Recruitment) ควรเปนบุคลากรในพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียง เพื่อที่จะ 

        สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา รวมทั้งการสรรหาผูบริหารที่มีภาวะผูนําเพื่อการกํากับดูแลนโยบายการ 

     ดําเนินงานและการประสานงานกับภาคีตางๆ  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

/5.2 การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย... 



 19
 5.2 การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาก
การประชุมเมือ่วันที่  29  สิงหาคม  2551 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี้  

1.  การปรับแกขอบังคับ  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 6/2551  
คณะกรรมการพิจารณาปรับแก /ลด /เพิ่มใหตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบที่  คณะกรรมการอุดมศึกษา  กําหนด  คือ  
วางระบบ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการปองกันความเสีย่ง  
ของมหาวิทยาลัย  และดําเนนิการตอตามกระบวนการออกขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. โปรแกรมรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
คณะทํางานฯ ไดนําเสนอ  ดานการเงินการบัญชีในการประชุมเมื่อ  29  สิงหาคม  2551 ประธานคณะกรรมการฯ  ไดให
ขอแนะนําเพิ่มเติม  และ  ส่ังการใหดําเนินการดานอื่นๆ  อีก 4 ดานที่เหลือตอไป 

3.การติดตามการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในการเสนอเมื่อ  การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 2/2551  วันท่ี 29  มีนาคม  2551 
ผลการติดตามของฝายเลขาฯของคณะกรรมการตรวจสอบฯ (หนวยตรวจสอบภายใน) พบวา  
 ยังไมมีความกาวหนาในการดําเนินการแกไข  ดังนี ้

ขอมูลท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ดานการบริหารจัดการเงิน 
การรายงานบญัชีของเงินรายได 
ไมสามารถบอกสถานะการเงินของมหาวทิยาลัยและ
นําไปใชเพื่อการบริหารจัดการได  เพราะ 

● ขาดรายงานของ  บัญชีเงินรายไดทีก่ระจายไวที่
คณะ/สํานกั/โครงการ 
●  ไมเปนปจจุบัน  รายงานสงถึงเดือน  สิงหาคม 
2550 

●  มีลูกหนี้เงนิยืมติดคางระยะยาวจํานวนมาก 

●  รายงานขาดรายละเอยีดที่จําเปนประกอบ 

●  การฝากเงนิกระจายหลายบัญชีมาก  และขาดการ
บริหารเพื่อใหเกิดดอกผล 

●  ไมมีรูปแบบรายงานเพื่อการบริหาร (MIS)  ดัง
ตัวอยางเอกสารที่แนบบางสวน 

 
 
 
 
1.  ใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงจัดทํารายงาน  ปญหา
การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ  และออกขอ
ปฏิบัติใหทุกหนวยงานที่มีการบริหารจัดการเงินตองบันทกึการรับ
และเบิกจายในโปรแกรมนี้  จะทําใหสามารถรายงานเปนปจจุบันได 
2.  ใหกองคลังจัดทํา  รายงานเพื่อการบริหาร (MIS)  เปนประจํา 
3.  ใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายไดเพือ่พิจารณา
การบริหารจัดการใหเกิดดอกผลไดเต็มตามศักยภาพ 

ดานการบริหาร 
(งานบุคคล – การรับบุคลากรใหม) 

มีบางหนวยงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของ คตง. 

 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลควรกําหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือก
บุคลากรใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 



 20
   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มต ิ ท่ีประชุมเห็นชอบการดําเนนิการตามขอ 1 , 2 และรับทราบตามขอ 3 โดยมอบหมายใหฝาย 
บริหารมหาวิทยาลัย ดําเนนิการตามขอเสนอดังกลาวโดยเรงดวนและรายงานผลการ 
ดําเนินการตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

  5.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  7/2551  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     รองอธิการบดี 

ฝายวางแผนและสารสนเทศ แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2551  ในวันเสารที่  
20  กันยายน    2551    ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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