รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ (วาระเวียน)
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรือ่ งสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๒.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
-

/ระเบียบวาระที่ ๔ …

๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นาเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วัน
เสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ซึ่งที่ป ระชุมมีมติ อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปภัส วดี วีรกิตติ กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธานคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปี จานวน ๙ ครั้ง ซึ่งสรุปได้ตาม
ตารางดังต่อไปนี้
สรุปรายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและรายการที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
รายละเอียด
๑ การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๒ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะประชาคมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๓ บันทึกช่วยจา เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แทนการประชุมครั้งที่ ๒)
๔ การประชุมหารือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (๑)
๕ การประชุมหารือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับ
กรรมการสภาอาจารย์ (๒)
๖ การประชุมหารือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับ
วิทยาเขตมุกดาหาร (๓)
๗ - ๘ การประชุมหารือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับ
ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒
๑. ภาคเช้าการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๒. ภาคบ่าย การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารของวิทยาเขตมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๙ การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับ
ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ (เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

วันที่ประชุม
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา...

๓
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาเห็นชอบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
เห็นชอบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔.๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นาเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดไว้ในข้อ ๕ ของข้อบังคับว่า “เมื่อ
อธิการบดีแ ละหั ว หน้ าส่ ว นงานปฏิ บั ติงานในต าแหน่ งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และเปิดเผยการ
ประเมินให้ประชาคมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า ” แต่เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษากาหนดให้ต้องมีการประเมินผู้บริหารทุกระดับของสถาบันทุกรอบปีการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ จึงใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาตั้งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อ ๔ ตามข้อบังคับนี้ “อธิการบดี” หมายถึง
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านครบระยะเวลา ๑ ปี และ ๓ ปี โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อ
ครบระยะเวลา ๑ ปี และ ๓ ปี และในส่วนของ “หัวหน้าส่วนงาน” หมายถึง คณบดี หรือ ผู้อานวยการสานัก
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวที่ครบ
ระยะเวลา ๑ ปี และ ๓ ปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประจาคณะ หรือสานัก หรือหน่วยงานที่มีส ถานะ
เทียบเท่าคณะเป็นผู้ประเมินแทนคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย ต้องแต่งตั้งตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ (ดัง
เอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น ผู้ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อครบรอบ ๑ ปี และ ๓ ปี ของอธิการบดี และเห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะหรือสานักหรือหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
เมื่อครบรอบ ๑ ปี และ ๓ ปี
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อครบรอบ ๑ ปี และ ๓ ปี ของอธิการบดี และเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะหรือสานักหรือหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเมื่อ
ครบรอบ ๑ ปี และ ๓ ปี

/ระเบียบวาระที่ ๕…

๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

.................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายยกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

