
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔   

วันที ่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ   ชั้น ๖ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์กนก             วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี             วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา                พรหมบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายสุทธินันท์             ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายโสภณ            สุภาพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย์อมร             จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ              ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์           ธีระวัฒนสุข  
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  
๑๓. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์สัมมนา             มูลสาร  
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์             วัฒนกลู  
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน            สุทธิพินิจธรรม  
๑๖. รองศาสตราจารย์วินิช                              พรมอารักษ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์             เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๘. นายพิสิทธ์ิ             กอบบุญ         กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจํา 
 
        /๑๙. นายชัช...    



๒ 
 
๑๙. นายชัช             วงศ์สิงห์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส             จิตต์เจริญ     
๒๑. นางสาวนิโลบล                นาคพลังกูล       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๒. นางอรอนงค์             งามชัด       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์             วุฒิเมธี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

  ๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา              ซาฮีร์   

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ๑. นายประวิทย์                         อนันตวราศิลป์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
  ๒. นางรัชนี        นิยมเขตต์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการ

ประชุมตามลําดับ ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑.๑ แจ้งรายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  ดังนี้ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์  วุฒิเมธี   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

 ๑.๑.๒  การเสยีชีวิตของนางจอมสุรางค์  เชียงแสน 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนางจอมสุรางค์ เชียงแสน เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับ ๖ สังกัดโครงการจัดต้ังสํานักสภามหาวิทยาลัย ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในทรวงอก เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม  
๒๕๕๔  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานฌาปนกิจเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔  
       เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการฯ  ได้เชิญนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  
 
           /คณะศิลปศาสตร์… 



๓ 
 
คณะศิลปะศาสตร์  มาช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จึงขออนุมัติเบิก   
ค่าเบี้ยประชุมสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลดังกล่าว จํานวน ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
  

 มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

 ๑.๑.๓  หนังสอืจากหน่วยงานภายนอก 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบด้วยมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เร่งรัดและปรับปรุงคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ โดยให้จัดส่ง
รายงานประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบของมติสภามหาวิทยาลัย ให้แก่ สกอ. สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว  โดยมีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้จัดส่ง
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว  
  

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 ๑.๑.๔  เข้าเฝา้ฯถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเด็จ 
       พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
          ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเข้าร่วมถวายพระ
พรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้  ๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล  ๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ๕. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล    
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  ๗. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์   
๙. นางภูษณิศา  นวลสกุล  ๑๐.  นางนาถรัดดา  ยอดเอื้อ  โดยเริ่มออกเดินทางจากอาคารสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เวลา ๐๘.๓๐ น.  
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันเสารท์ี่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ ๙  บรรทัดที่ ๑๓  แก้ไขจากเดิม อีกทั้งให้เพิ่มชื่อหน่วยงานที่รบัผิดชอบในแต่ละด้าน

ให้ครบถ้วนบริหารจัดการ แก้เป็น อีกทั้งให้เพิ่มชื่อหนว่ยงานทีร่ับผดิชอบในแตล่ะด้านให้ครบถว้น 
 
 
 

/หนา้ที่ ๑๐… 



๔ 
 

หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขมติที่ประชมุเป็นดังนี ้
มติที่ประชุม อนุมัติและขอให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ ในข้อที่ ๕ (๔) เป็นดังนี ้
(๔) ผู้อํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี ๑ คน โดยความเห็นชอบของที่ประชมุ

ผู้อํานวยการกอง ซึ่งมีอธิการบดีเปน็ประธานในที่ประชมุ  เป็นกรรมการ 
ให้สภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขจากเดิม มติที่ประชุม  อนุมัติและขอให้แก้ไขในตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการกองกลางเปน็กรรมการ  แก้เป็น มติที่ประชุม อนุมัติให้ผูอ้ํานวยการกองกลางเปน็กรรมการและ
เลขานุการ 

หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๕ แก้ไขจากเดิม ๒) กรณีที่จะการรบัผู้ที่จบระดบัปริญญาตรหีรือ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัมาเปน็อาจารย์นั้นควรต้องให้ไปศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ ที่มหาวิทยาลัยอื่นต่อ โดย
มหาวิทยาลัยหาทุนให้ไปศกึษาต่อเพื่อใหไ้ด้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความหลากหลายทางความคิดใน
มหาวิทยาลัย  แก้เป็น ๒) กรณีที่จะมีการรับผู้ที่จบระดบัปริญญาตรหีรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมาเปน็
อาจารยน์ั้นควรต้องให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ที่มหาวิทยาลยัอืน่ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความ
หลากหลายทางความคิด 

หน้า ๒๓ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขมติที่ประชุมเป็นดังนี ้
มติที่ประชุม ยืนยันตามมติเดิมยกเว้นกรณีผู้รบัทุนรัฐบาลต่างๆ ถือว่าเปน็กรณียกเว้น

เนื่องจากเปน็ข้อผูกพนัระหว่างมหาวิทยาลัยกับผูใ้ห้ทนุ และมอบหมายให้อธิการบดปีระชุมทาํความเข้าใจใน
ประเดน็ต่างๆ กับคณบดีตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขมติที่ประชมุเป็นดังนี ้
มติที่ประชุม ให้คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตัง้คณะกรรมการประจาํคณะตามที่กําหนดไว้ใน 

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีพ.ศ. ๒๕๓๓ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้ขอ้บังคับส่วนงาน
ในกํากับ 

หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขมติที่ประชมุเป็นดังนี ้
มติที่ประชุม 
๑) มอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการนําข้อบกพรอ่งไปปรับปรุงให้การดําเนนิการดีขึ้นต่อไป 
๒) มอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัยไปปรับปรุงและดาํเนนิการส่งแบบ 

ประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี และประเมนิการปฏิบัติหน้าทีข่องสํานักงานสภามหาวิทยาลยัให้
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยทุกทา่นประเมนิต่อไป 

หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขจากเดิม มติที่ประชุม   สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมต ิ 
แก้เป็น  มติที่ประชุม  สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เป็นผู้มีอํานาจ
หน้าทีใ่นการดาํเนนิการ ดังนี ้
 

 
    /๒.๒  รับรองรายงาน… 



๕ 
 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (วาระพเิศษ)  
วันเสาร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๑  บรรทัดที่ ๑๔  ตัดข้อความลําดบัที่ ๙  
นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ออก 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

      ๓.๑.๑  การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั    
     อุบลราชธาน ี  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยนั้น    บัดนี้การกําหนดตัวช้ีวัดได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดในเอกสารตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่นําเสนอ 
 

  ๓.๑.๒  การเลือ่นเงนิเดือนขา้ราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๔ 
           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ดังนี้ 
     ๑.  ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  ต้องมีผลประเมินการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่า
ระดับพอใช้โดยมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  ตามคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช้ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     ๒.  การบริหารวงเงิน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทําหน้าที่ในการบริหารวงเงิน
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้แยกวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
      (๑) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
           (๒) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 
 
             /(๓) กลุ่มผู้ดํารง… 



๖ 
 
           (๓) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป  
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ นั้น  
   โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่ง
ปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 

๒) แจ้งคณะ/หน่วยงานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด แล้วนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตามที่
คณะ/หน่วยงานเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

๓)   การบริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง จํานวน ๐.๑๕ % ดังนี้ 
(๑)  คืนให้คณะ/หน่วยงาน จํานวน ๐.๐๗๕ % 

             (๒)  ที่เหลือจํานวน ๐.๐๗๕ %  นําไปใช้ในการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน จัดสรร
ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สําหรับการคํานวณเงินคลาดเคลื่อน (ถ้ามี) และกรณีอ่ืนๆ 
ตามดุลยพินิจของอธิการบดี 
       ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่นําเสนอ 
 

 ๓.๑.๓  ความคืบหน้าผลการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓    
        ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๙ เดือน  
        (มิถุนายน  ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔)  
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะ/หน่วยงาน ดําเนินการตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่กําหนดตัวบ่งชี้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ดังนั้น ขอรายงานผลการประเมินตนเองรอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔) ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า โดยสรุปในภาพแยกตามกลุ่มประเภทตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                /ตารางสรุป... 
 



๗ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินตนเองรอบ ๙ เดือน แยกตามหน่วยงานและกลุ่มประเภทตัวบ่งชี ้
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมนิตนเองรอบ ๙ เดือน 
 (ค่าคะแนนเตม็ ๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ของสกอ. 

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓.๓๗ พอใช้ 

๒. คณะเภสัชศาสตร์ ๔.๕๑ ดีมาก 

๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๓.๗๙ ดี 

๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒.๗๖ พอใช้ 

๕. คณะวิทยาศาสตร์ ๓.๖๘ ดี 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๓.๓๖ พอใช้ 

๗. คณะเกษตรศาสตร์ ๔.๐๐ ดี 

๘. คณะศิลปประยุกต์ฯ ๓.๘๒ ดี 

๙. คณะบริหารศาสตร์ ๓.๑๒ พอใช้ 

๑๐. คณะศิลปศาสตร์ ๔.๕๓ ดีมาก 

๑๑. คณะนิติศาสตร์ ๓.๔๘ พอใช้ 

๑๒. คณะรัฐศาสตร ์ ๓.๒๑ พอใช้ 

๑๓. วิทยาเขตมุกดาหาร ๓.๐๕ พอใช้ 

๑๔. สํานักวิทยบริการ ๓.๕๗ ดี 
 

หมายเหต ุ
๑. ตัวบ่งชี้ของ สกอ. มหาวิทยาลัยคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต้องรับการประเมินเป็นประจําทุกสิ้นปีการศึกษา  
 

 ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
        ๑. รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔) 
        ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบรายงานผลการดาํเนนิการประกันคุณภาพภายใน และมี
ข้อเสนอแนะดงันี ้
 ๑. ให้อธิการบดีทําความเขา้ใจในทีป่ระชุมผู้บริหารให้เหน็ถึงความสําคญัที่บุคคลภายนอก
จะต้องประเมนิคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย    
 ๒. ในครั้งต่อไปให้นาํเสนอรายงานผลการดําเนนิการประกันคณุภาพภายในเปน็สถานภาพ
โดยรวมของคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งจุดแข็งและจดุที่ควรพฒันา  ความสําเร็จของ 
 

           /คณะ/หน่วยงาน...   



๘ 
 
คณะ/หน่วยงาน  ส่วนรายงานทีน่ําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้นี้ให้นาํเข้าที่ประชุมผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ตระหนักถึงเกณฑ์การประกันคณุภาพของ สมศ. 
      

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงนิ 
     ๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินมหาวิทยาลัย 
                อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ไตรมาสที่ ๑)  
                เงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน 

              ผู้อํานวยการกองคลัง เสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่องมาจากการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ใน
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
            ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
       เกณฑ์มาตรฐาน  

    ข้อ ๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา สถาบันอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง 
        ข้อ ๕. มีการนําเสนอข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

    ข้อ ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  ดังนั้น เพื่อให้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้รับทราบรายงานทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ (สิ้นไตรมาสที่ ๑) และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข
บริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓(ไตร
มาสท่ี ๑) และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

  มติที่ประชุม     รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.  ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยสรุปภาพรวมของเงินรายได้

และเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอีก ๑ รายงาน 
๒. ให้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงิน  การคลัง  และพัสดุ  จาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อปรับปรุงระบบการเงินให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

           /๓. ให้อธิการบดี… 



๙ 
 

๓. ให้อธิการบดีประชุมชี้แจงคณะ/หน่วยงาน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเงินและบัญชีที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

๔. ให้กองคลังสํารวจบัญชีเงินฝากของทุกคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งให้คณะ/
หน่วยงานแจ้งที่มาการใช้จ่ายเงินในการดําเนินงานของแต่ละบัญชี 

๕.  ควรให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินวิเคราะห์สถานภาพทางด้านการเงินในแต่ละ 
     ไตรมาส  ในรูปแบบที่กระชับและชัดเจน พร้อมทั้งเสนอควบคู่กับรายงานผลการ 
     ดําเนินงานทางด้านการเงินของกองคลังต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนการ 
     รายงานงบดุลให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกรอบ ๖ เดือน  หรือ ๑ ปี  
๖.  ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบการลงทุนตามแผนงาน 

 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
     ๔.๒.๑  เรื่อง ขออนุมัติเปลีย่นตาํแหน่งว่างมเีงนิ เพื่อรบัโอนขา้ราชการมาดํารง 
  ตําแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบนัอุดมศึกษา เปน็การเฉพาะราย  
 

        อธิการบดีขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ในอํานาจของกรรมการบริหารงานบคุคล 
 

 ๔.๒.๒ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓   
  (ครั้งที่ ๓ ) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กอง
บริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓)  มีผูท้ี่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๖ คน   โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรบัรอง
การสําเร็จการศึกษา และผ่านมติประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จ
การศึกษาแล้ว ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่๓/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๕๔  ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔  คน 
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จํานวน   ๑   คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จํานวน  ๑   คน 
 

๒. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน   ๓   คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  การปกครอง     จํานวน  ๑   คน 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๒   คน 
 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  คน 
 

๑.   คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน   ๑   คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จํานวน  ๑   คน 
 

/๒.   คณะรัฐศาสตร ์…. 



๑๐ 
 

๒.   คณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๑   คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน  ๑   คน 
 

หลักการแนวคิด 
 ๒.๑  การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา  ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓  การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการ
สําเร็จการศึกษา 

 ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา  
 การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๓) 

จํานวน  ๖ คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท  ๔  คน  ระดับปริญญาเอก  ๒ คน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 ๔.๓.๑ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ   

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๐  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบ  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นขอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑  
       ต่อในปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ส่งหลักสูตรให้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๕๔ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
แจ้งให้ทบทวนเนื้อหาสาระของหลักสูตรฯ เนื่องจากมีความก้าวล่วงหรือซ้ําซ้อนกับวิชาชีพสาขาอื่นๆ และมีความเห็นว่า
ในหมวดวิชาเอกเลือก วิชาการแพทย์แผนไทย ในคําอธิบายรายวิชามีการตรวจรักษาโรค ซึ่งต้องปฏิบัติหรือกระทํา
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย แต่ในหลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทย 
ดังนั้น ให้แจ้งชื่ออาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยหรือปรับแก้วิชาการแพทย์แผนไทยเป็นการศึกษาความรู้พ้ืนฐานทาง
การแพทย์แผนไทย และระบุว่าเป็นการฝึกปฏิบัติพ้ืนฐานหรือไม่มีการกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในวิชานี้ ทั้งนี้ เพื่อความ 
 
                /ถูกต้องและเหมาะสม… 



๑๑ 
 
ถูกต้องและเหมาะสมและสามารถจัดการเรียนการสอนโดยไม่ก้าวล่วงสาขาการแพทย์แผนไทย ตามตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

          วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยยกเลิก 
รายวิชา ๑๙๐๒ ๓๒๓ การแพทย์แผนไทยออกจากหลักสูตร เพื่อไม่ก้าวล่วงสาขาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ การตัด
รายวิชาดังกล่าวไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ในการนี้  จึงเสนอเพื่อโปรดทราบการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
         

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษา จํานวน  ๑๐๐  คน ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา  

๒๕๕๔   เป็นต้นไป   
     เนื่องจากระยะเวลาในการส่งหลักสูตรให้สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาความซ้ําซ้อนในวิชาชีพ และการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  เกินกําหนดระยะเวลาที่จะส่งหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบภายใน ๖๐ วัน จึงต้องเสนอหลักสูตรให้สภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เพื่อนํามติครั้งนี้ส่งหลักสูตรให้ สกอ. พิจารณาเห็นชอบรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

                     ๔.๓.๒ การแก้ไขรหัสวิชาและคําอธบิายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอ 
อนุมัติแก้ไขรหสัรายวิชาและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา จากเดิม ๑๓๐๒ ๒๐๕ วัสดุวิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) แก้ไขเป็น ๑๓๐๒ 
๒๑๒ วัสดุวิศวกรรมศาสตร์๓ (๓-๐-๖)  เนื่องจากรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา ไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร ไม่
สอดคล้องกับแผนการสอน และสภาวิชาชีพกําหนด  

         งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๐ สกอ. ได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ และก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษา ตาม
หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๐๖(๒)/๑๕๓๐๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  

ในการนี้  จึงเสนอขอแก้ไขรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ การแก้ไขรหัสวิชาดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ แล้ว 

 
 
 
 

/ประเด็นที่เสนอ... 



๑๒ 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
อนุมัติแก้ไขรหสัวิชาและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร และส่งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบการแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

 ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
  ๔.๔.๑  แผนการรับเขา้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
 

  ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง 
 

  ๔.๔.๒ รายงานประจาํปี  ๒๕๕๒ 
       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ “ร่างรายงานประจําปี 
๒๕๕๒” ในการนี้ กองแผนงานได้ดําเนินการจัดทํารูปเล่มรายงานประจําปี ๒๕๕๒ แล้วเสร็จ  โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลที่สําคัญและผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา   
 พิจารณารายงานประจําปี ๒๕๕๒ และให้ข้อเสนอแนะการจัดทํารายงานประจําปีของ
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
๕.๑  ขอยกเลิกคาํสั่งสภามหาวทิยาลัยอบุลราชธานีที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   
   ตรวจสอบ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจาก สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑/ ๒๕๕๓ ลงวันที่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ทั้งนี้ เพื่อให้ การดําเนินการด้าน
กฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ถูกต้องสมบูรณ์ มีเอกภาพและ 
สอดคล้องเท่าเทียมกัน และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.๒๕๓๓ (มาตรา ๑๕ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ (๑๑) แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้)  
 

            /เนื่องจาก… 



๑๓ 
 

เนื่องจากคณะกรรมการในคําสั่งดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
๑. รองศาสตราจารย์สถาพร   โภคา   ขอลาออก 
๒. นายนิกร   วีสเพ็ญ    หมดวาระ 
๓. นายสุภชัย  หาทองคํา    หมดวาระและมีการเปลี่ยนแปลง 
      ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. รองศาสตรจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข        คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการแต่งต้ังเป็น 

          อธิการบดี 
 

จึงทําให้กรรมการชุดดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
ขอยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ กฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓   
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  
        

 ๕.๒  แก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
   เก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ีได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศ ก .พ .อ . เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

     เนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ดังนี้ 
     “ข้อ ๒ คณะกรรมการสอบสวน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือน

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องประกอบด้วยผู้มีวุฒิทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน” 
      ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ดังนี้ 
     “ข้อ ๘ การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือ คณะกรรมการสอบสวนวินัยที่

มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะแต่งต้ังจากข้าราชการ หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ รวมกันแล้วมีจํานวนไม่
น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

                          (๑)  ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า หรือเทียบได้ไม่ตํากว่าผู้ถูก
กล่าวหา..” 

     เนื่องจากในการดําเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ในบางกรณีมีข้อจํากัด 
ด้านการแต่งต้ังประธานกรรมการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า หรือเทียบได้ไม่ตํากว่าผู้ถูก
กล่าวหาดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ       
 

               /ส่วนราชการ… 



๑๔ 
 
ส่วนราชการอื่นๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. เป็นต้นซึ่งบุคลากรในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว มีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑) ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตีความ ความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ว่า การแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย จะแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้หรือไม่ ? 

๒) กรณีผลการตีความตามข้อบังคับฯ ไม่สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยจากข้าราชการ 
พลเรือนได้ มหาวิทยาลัยใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการสอบสวนวินัยได้ ด้วยเหตุผลความจําเป็นตามที่กล่าวมาข้างต้น 
 

      มติที่ประชุม    อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ “ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จะแต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หรือหน่วยงานอื่น หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน” 
 

๕.๓  ขออนุมัติงบประมาณในการจ้างศึกษา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง 
   อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งล้านบาทถ้วน) 
       คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยโครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๑ หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง 
จํานวน .- ๒๔๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ หจก. อุบลวรสิทธ์ิก่อสร้าง   และงานพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการประกวด
ราคา ขออนุมัติเงินประจํางวด และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีตามลําดับแล้วนั้น   

เนื่องจาก ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ทําการศึกษา “ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีก่อสร้างโรงพยาบาล
เกิน ๖๐ เตียง”  ประกอบการของบประมาณในครั้งนี้   จากเหตุผลดังกล่าว  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ขอ
อนุมัติงบประมาณจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจ้างหน่วยงานราชการ คือ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติการยืมเงินทุนสํารองจากมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อ 

ใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
     

       
                              / ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม . . .   
     



๑๕ 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี้ขอให้ใช้คืนเงินยืมดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยในภายหลัง 

 

๕.๔  เรื่องสรุปประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบบัญชี-การเงิน คณะบริหารศาสตร์ 
   มาตรการลําดับขั้นตอนการดําเนินการป้องกัน แก้ไขการรายงานสถานะบัญชี - การเงิน  
  และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี - การเงิน 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากการแจ้งความ
จํานงขอลาออกของ นางสาววิไลลักษณ์ คําแน่น เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินของคณะฯ ทางคณะฯ ได้ตรวจสอบบัญชี-และ
การเงินและทรัพย์สินฯตามระเบียบฯ และพบความผิดปกติในสาระสําคัญของระบบบัญชี-การเงิน และทรัพย์สิน จึงได้
ดําเนินการขอตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามด้วยการดําเนินคดีฟ้องร้องนางสาววิไลลักษณ์ คําแน่น ในข้อหา
ยักยอกทรัพย์  

     การรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริง ได้ประสบอุปสรรคปัญหามากมาย กล่าวคือ
ข้อมูลทางบัญชี-การเงิน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขาดตกบกพร่อง การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบระเบียบ
เรียบร้อยเท่าที่ควร มีเอกสาร ข้อมูลและธุรกรรมทางบัญชีจํานวนมากทิ้งค้างไม่บันทึกบัญชีและดําเนินการให้เสร็จตาม
เวลา สะสมในระบบเป็นเวลานานหลายปี เป็นอุปสรรคปัญหาในการทํางาน ยากต่อการค้นหาตรวจสอบ และสอบทาน 
นอกจากนี้ ในการสรุปจัดทํารายงานบัญชี ได้พบความไม่ถูกต้องของข้อมูล ทําให้ข้อมูลทางการเงินขาดความแม่นยํา 
รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง เอกสารข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน เป็นปัญหาในการยืนยันยอดกับผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน และด้อยประสิทธิภาพในการประมวลผล ตรวจสอบ เป็นจุดอ่อน และเปิดช่องให้เกิดการทุจริต 
ยักยอกได้ง่าย  

   ลักษณะปัญหา ข้อบกพร่องมีหลากหลายรูปแบบที่กระทบต่อระบบควบคุมภายใน และระบบบัญชี-
การเงินของคณะฯ อาทิเช่น  

• ยอดเงินยืมทดรองราชการ ติดค้างนานหลายปี ยอดสะสมสูงมาก กว่าสิบล้านบาท เกี่ยวข้องกับบุคลากรเกือบทั้ง
คณะฯ 

• ระบบจัดเก็บ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานทางบัญชี-การเงิน ไม่เป็นระเบียบ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

• ข้อมูลในรายงานทางการเงิน ยังมีความคลาดเคลื่อน ทําให้ต้องมีการตรวจสอบและขอยืนยันยอดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

• ขาดการติดตามรายงาน ประเมินผลอย่างเป็นระบบตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความโปร่งใส รัดกุม   
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางคณะฯ ได้ต้ังคณะทํางานหลายคณะ  

๑. เพื่อดําเนินการสะสางรวบรวม พิสูจน์เอกสาร หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ตรวจสอบ ยืนยันยอด 
ปรับปรุง บันทึกรายการในระบบบัญชี-การเงินให้มีความถูกต้อง แม่นยําและน่าเชื่อถือมากขึ้น  

๒. เพื่อเร่งรัดติดตามทวงคืนยืมเงินทดรองราชการ เข้มงวดมากขึ้น  
  ๓. ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและจัดทํารายงานบัญชี-การเงินประจําเดือนอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ 

แม่นยํามากขึ้น สามารถใช้อ้างอิงในการบริหารจัดการและดําเนินมาตรการทางวินัยได้   
  
             /๔. พิจารณาแนวทาง...  



๑๖ 
 

๔. พิจารณาแนวทางบริหารจัดการ ระบบเงินฝากของคณะฯ ที่มียอดรวมสูงถึง ๔๖ ล้านบาท ใน
สถาบันการเงิน ให้เกิดดอกผล มีความรัดกุม และปลอดภัยสูงขึ้น 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ไข ปัญหาระบบบัญชี-การเงินของคณะบริหารศาสตร์ และชี้แนะแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุง 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการสะสาง ชําระบัญชี การอนุมัติเบิกจ่ายของโครงการ/ฏีกาย้อนหลัง 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชี การเงิน สอดคล้องตรงกัน โดยจด
บันทึกผลต่าง ประเด็นขัดแย้งเพื่อใช้อ้างอิง พิสูจน์ ตรวจสอบ ยืนยันภายหลัง  

• อนุมัติเห็นชอบ รายงานสถานะบัญชี-การเงิน และการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการบัญชี-การเงิน
ของคณะบริหารศาสตร์ 

• แนวปฏิบัติในการพิจารณาตามกฎระเบียบข้อบังคับ สําหรับกรณีที่ผ่านมา และมาตรการดําเนินการเพื่อป้องกัน 
แก้ไขในอนาคต 

 

     มติที่ประชุม   รับทราบและขอขอบคุณนายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ รักษาราชการ 
แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ที่ดําเนินการสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบัญชี – การเงินของคณะบริหาร
ศาสตร์ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 

๑. ให้จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมาตรวจสอบทางด้านการเงินและบัญชี 
๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการทางวินัย 
๓. ให้มีการสร้างความตระหนักเรื่องดังกล่าว  แก่บุคลากรของคณะและหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ที่  

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันหาแนวทาง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การพัฒนาคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 

๔. ให้ผู้บริหารหรือคณบดีคณะบริหารศาสตร์ดําเนินการในประเด็นทั้งหมด  ที่รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหารศาสตร์เสนอ  และสรุปรายงานเสนอต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยทุก
ไตรมาสหรือทุก ๓ เดือน 

 

๕.๕  การจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา   
 

    นําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง   
         ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๖  แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ    
   อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอที่
ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๓ มีมติเห็นควรให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

/อธิการบดี… 



๑๗ 
 
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานในครั้งนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ   ทั้งนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้   
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีระกิตติ เป็นผู้จัดทํารายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราว
ต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
ในการนี้ จงึขอเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้   
๑. เสนอให้พิจารณายกเลิกข้อบังคับเดิม และให้ออกข้อบังคับใหม่ ช่ือ “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔” 

๒. ให้มีการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อํานวยการ อย่าง
น้อย ๒ ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๑  

๓. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง “คณะกรรมการ” โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่มทื่ ๑  “คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี” จํานวน ๓-๕ 

คน ดังนี้  
(๑) ประธานคณะกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(๒) กรรมการจํานวน ๑-๒ คนซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(๓) กรรมการจํานวน ๑-๒ คนซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตํ่า

กว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จํานวน ๑-๒ คน 
ให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ           
กลุ่มทื่ ๒ “คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี” และผู้อํานวยการ

สํานัก จํานวน ๓-๕ คน ดังนี้  
(๑) อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ   
(๒) กรรมการจํานวน ๑-๒ คนซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
(๓) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแต่งต้ังจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี  
๔. พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตและ

วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน ในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕. พิจารณามอบหมายให้อธิการบดีไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน ในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและ
ผู้อํานวยการสํานัก” เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และให้จดัทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

               /มติที่ประชุม...     



๑๘ 
 
       มติที่ประชุม     เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒  และอนุมัติข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔”  และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียด ได้แก่ วัตถุประสงค์  คํา
นิยาม ตลอดทั้งรูปแบบ วิธีการเขียน  หลักการเขียนข้อบังคับต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อไป 
 

๕.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุม
พิจารณา ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ระเบียบ
วาระการประชุมที่ ๕.๕ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  เป็นประธาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบหมายให้ประธานเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   จึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑.  นางอรวรรณ             ชยางกูร  กรรมการ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล      อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ  
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ      ธานี   เลขานุการ 
  ๔.  หัวหน้างานประกันคุณภาพ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มติที่ประชุม      อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่นําเสนอ 
 

๕.๘  ข้อหารือเรื่องการยืมเงินทุนการศึกษาของนายถวัลย์  นิยมพาณิชพัฒนา 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยนายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ทําสัญญากู้เงินสวัสดิการ
เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัย 
Canberra ประเทศออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท โดยทางมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ประกอบ 
วิโรจนกูฎ) ได้แบ่งจ่ายให้แก่ผู้ขอยืมเงินดังกล่าวเป็น ๖ งวดๆ ละ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้เบิกเงินกู้ไปแล้วจํานวน 
๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยการทําสัญญากู้เงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาในขณะนั้นไม่ครอบคลุม ได้แก่ การสั่งจ่ายค่าเล่า
เรียนควรจะให้กับสถาบันการศึกษา  การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้กู้ยืม  การรายงานผลการศึกษาตลอดจน
เงื่อนไขการให้ทุนกู้ยืมต่อ เป็นต้น   
                    ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ได้นําผลตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่  
 
              /๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ ... 



๑๙ 
 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๓  ซึ่งมีมติรับทราบรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเสนอ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ขอให้อธิการบดี (ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ) แต่งต้ังคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยทีม
บริหารชุดเดิม เพื่อทําหน้าที่ติดตามเงินยืมทําหนังสือถึงลูกหนี้ทุกราย 

๒. ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดําเนินการตรวจสอบบัญชี 
และยืนยันความถูกต้องของสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
เพื่อประกอบการส่งมอบงานให้อธิการบดีท่านใหม่ 

๓. แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการกําหนดไว้ให้มีความถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกําหนดไว้ 
                    ทั้งนี้ตามข้อที่ ๒ ฝ่ายตรวจสอบฯได้ติดต่อประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  ขณะนี้มหาวิทยาลัย
กําลังดําเนินการส่วนมติในข้ออื่นทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการ  และเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อระบบการบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและเป็นขวัญและกําลังให้กับบุคลากร จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม 
๑. ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีเงินยืมที่จะได้รับตามสัญญากู้ยืมทราบว่า 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงสภาวะที่บุคลากรเผชิญอยู่  และกําลังดําเนินการพิจาณาหาวิธีการที่จะบรรเทาความ
เดือดร้อน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายของ
ประกาศการให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและการทําสัญญาดังกล่าว 

๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความถูกต้อง และอํานาจเกี่ยวกับการ
ให้ยืมเงินที่ปรากฏใน ประกาศฯ สัญญาให้กู้ยืมรายบุคคล และ เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

               /เลิกประชุม… 



๒๐ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

..................................................... 
(นางอรอนงค ์ งามชัด) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

…………………………………………….. 
(นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม (๑) 

 
 
 

               ............................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ 

รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม (๒) 
 

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
 

 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกลุ) 
นายยกสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

 


