รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (วาระเวียน)
วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๒.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘)
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบ
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา
ซึ่ ง ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๖ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
จํานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เคมี
จํานวน ๑ คน
/- สาขาวิชา…

๒
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

จํานวน ๒ คน
จํานวน ๑ คน

๒. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๓ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน ๓ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน ๒ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จํานวน ๑ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘) เป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ทั้ง ๑๒ ราย

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอืน่
๔.๔.๑ สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔ การพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปี ๒๕๕๖ และการพิจารณาแบบ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์
การประเมิ น ตนเองสภามหาวิ ท ยาลั ย และแบบประเมิ น โดยตนเองของสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และ
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเมิน จํานวน ๒๑ ชุด (ตามจํานวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และได้แบบ
ตอบรับการประเมินฯ กลับคืนมา จํานวน ๑๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยสรุปผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดังนี้
๑. สภามหาวิท ยาลัยทํ าพัน ธกิจ ครบถ้วนตามภาระหน้า ที่ ที่กํา หนดในพระราชบั ญ ญัติของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อที่ ๑.๓ อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ
/หัวข้อที่ ๑.๖...

๓
หัวข้อที่ ๑.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๖๐
หัวข้อที่ ๑.๔ พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันการณ์ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ๓.๗๓
๒. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
หัวข้อที่ ๒.๕.๑ ด้านการเงิน และทรัพย์สิน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๔๖
หัวข้อที่ ๒.๒ ด้านการวิจัย และ
หัวข้อที่ ๒.๕.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ๔.๐๐
๓. สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่ ๓.๑
หัวข้อที่ ๓.๒

สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๖๐
สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ๔.๕๓

๔. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หัวข้อที่ ๔.๑
หัวข้อที่ ๔.๒

ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
อธิการบดี ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๔๐
ท่านคิดสภามหาวิทยาลัยได้มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ๔.๒๐

๕. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
หัวข้อที่ ๕.๘

หัวข้อที่ ๕.๓

หัวข้อที่ ๕.๖

ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช้อํานาจ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงใด
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๓๖
ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้หลักการตอบสนองในการ
ให้บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
รวมทั้งตอบสนองความคาดหวังหรือ ความต้องการของผู้รับบริการ
(Responsiveness) และ
ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริมด้านการมี
ส่วนร่วม (Participation) ทั้งสองข้อได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ๔.๐๗
/จึงเรียน...

๔
จึงเรียนที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบ สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการสรุปผลการประเมินครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
๔.๔.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๕ การประเมินความพึงพอใจ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมได้มีมติ
เห็ นชอบ แบบประเมิ นความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานัก งาน
สภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ให้ ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน ๒๑ ชุด (ตามจํานวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และได้ตอบ
รั บ แบบประเมิ น ของสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ฯ กลั บ คื น มา จํ า นวน ๑๕ ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๑.๔๓
โดยสรุปผลการประเมินความพึ งพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่ มีต่อผลการดํ าเนิ นงานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดังนี้
๑. ด้านบริหารงานทั่วไป
หัวข้อที่ ๑.๖ การจัดทําเอกสารเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๗๓
หัวข้อที่ ๑.๓ การประสานงานการประชุมอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ๔.๐๗
๒. ด้านการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวข้อที่ ๒.๑ ประสานงานการเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดส่งเอกสารการ
ประชุมล่วงหน้า ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๔๐
หัวข้อที่ ๒.๓ ความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ๓.๗๓
๓. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อที่ ๓.๑ การทําหน้าที่ประสานและติดตามการนํานโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภา
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย คือ ๓.๘๗
/๔. ด้านพัฒนา...

๕
๔. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
หัวข้อที่ ๔.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ๓.๖๗
หัวข้อที่ ๔.๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ๓.๖๐
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
- ในการสรุปผลการประเมินครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
.................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

