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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  8/2551 
วันเสารท่ี   20   กันยายน   2551   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชมุ 202   อาคารจามจุรี  4  สํานักงานอธิการบดี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
 
ผูที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
2. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

   3. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   4. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   5. นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒ ิ
   6. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  10. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง      
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทริา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
15. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
17. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/18. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี... 
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18. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี   กงเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา   
19. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
ผูที่มาประชุมไมได
   1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
   2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

   4. 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  3  ทาน  คือ     
        1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
      2. นายแพทยนิรันดร   พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
      3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

             รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

 
              

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ... 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศกึษา 2550    
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2550  ดวยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ฯ แทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ซ่ึงทรง
กําหนดจะเสด็จ ฯ แทนพระองค  ระหวางวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2551 นั้น ฝายเลขานุการและประสานงานงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ไดหารือและประสานการจัดทํากําหนดการกับฝายพิธีการ สํานักพระราชวังแลว คาดวาจะ
เสด็จ ฯ ในชวงเชาของวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2551  และจะยืนยันเวลาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2551 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพระราชทานปริญญาบัตร ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  กําหนดเวลาประมาณ 13.00 น.  ทั้งนี้  มอบหมายโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประสาน กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประชุม
สภามหาวิทยาลัยและรวมงานพระราชทานปริญญาบัตรตอไป 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี  7/2551   เม่ือวันเสารท่ี  30  สิงหาคม   
2551 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  7/2551   เม่ือวันเสารท่ี  30  สิงหาคม  2551 
โดยมีขอแกไขดังนี ้
ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนา  3  บรรทัดท่ี  19 - 20 
โดยคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิจากสํานกังาน  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    ภายในซึ่งเปนผูประเมินผูทรงวุฒิของ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
 

/หนา  7  บรรทัดท่ี  8… 
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หนา  7  บรรทัดท่ี  8 
...และสามารถรองับการปรับเปลี่ยน...    ...และสามารถรองรับการปรบัเปล่ียน... 
หนา  10  บรรทัดท่ี  16 ,17,23,25 
1.1  วิธีการรับนักศึกษา...     1.1 จํานวนและวิธีการรับนักศึกษา… 

1.2 จํานวนรับไมใหเกินเกณฑ....     1.2ในปตอไปใหปรับจํานวนรับไมใหเกิน 

     เกณฑ ... 
..ขอใหทบทวนจํานวน...          ...ขอใหปรบัทบทวนจํานวนใหเปนไป 

    ตามเกณฑ... 
  1.3 ในการสอบคัดเลือกแตละแบบ...   1.3  สําหรับคณะนิติศาสตรและคณะ 

       บริหารศาสตร ในการสอบคัดเลือก 

       แตละแบบใหเรียกนักศึกษามา 
      รายงานตวัไดเฉพาะที่ประกาศผล 

      รอบแรกทั้งตัวจริงและตวัสํารอง(ถา 
       มี) โดยไม มีการประกาศรับรอบสอง  
       ท้ังนี้ เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

       และศักยภาพการเรียนรูท่ีเหมาะสม 

หนา  11  บรรทัดท่ี  4-5 
...ใหอยูในกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา  ...ใหอยูในกรอบมาตรฐานของ 
คือ ตองไมเกิน 1:5 และ 1:15 ตามลําดบั...   คณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ตองไมเกิน  

1:5 และ 1:15 ตามลําดบั สําหรับคณะ 
รัฐศาสตรและคณะศิลปประยุกตและ 
การออกแบบใหชะลอการรับนักศึกษาใน 

ปการศึกษา 2552  

 หนา  14  บรรทัดท่ี  4  
…การใชคําสาํคัญ (KEY WORDS) ในการคนคืน...  …การใชคําสาํคัญ(KEY WORDS) ใน 

การสืบคน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง... 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ 

  3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา  2550     
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบและ 

พิจารณา เร่ือง ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา  2550 ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้ง

ปฏิบัติตามรูปแบบวิธีการและหลักเกณฑที่ระบุไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย 
วัตถุประสงคการประกันคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานเทียบเทา
และมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน ซ่ึงคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาไดทราบสถานภาพของตนเองทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง 
ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอยางตอเนือ่งอนั
จะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวและเปน

สากล  รวมทั้งเพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 ดังนั้น เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2550  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป 
 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด 
 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
  1. ขอใหคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 

     คณะ/หนวยงาน และรายงานผลการวิเคราะหดังกลาว เพื่อเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
      เดือนธันวาคม 2551 

2. ขอใหทุกคณะ/หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ  เพื่อ 

     กําหนดแผนในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/หนวยงานใหมี 

     ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน  
3.  มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาท่ี ในการติดตามผลการดําเนินงาน 

      ประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานที่ผลการประเมินต่ํากวา 2.0  โดยคณะทํางานชุดดังกลาว จัก 

      ตองรายงานผลการดําเนินการติดตามตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกๆ  2   เดือน    ในเบื้องตน 

กําหนดทิศทางเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานดานประกันคณุภาพใน  2   ประเด็นหลัก คือ  
/(1) กลไกดานวิชาการ... 
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      (1) กลไกดานวิชาการ 
      (2) กลไกดานการบริหาร 
4. มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลการ 
     ดําเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ป ท่ีผานมา โดยในการนําเสนอขอมูลคราว  
     ตอไป   ขอใหเปนการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัก 

     ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 

  

3.1.2 การรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงการสรรหาคณบดคีณะรัฐศาสตร  (ลับ)  

นายสุภชัย   หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2551  วันเสารที่  

29  มีนาคม  2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3.5  พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร  ที่ประชุมมีมติขอให

มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของปญหาที่เกิดขึ้น  และตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2551  วันเสารที่   30  สิงหาคม 2551  ระเบียบวาระการประชุมที่    3.1.2 ก า ร ร า ย ง านผลก า ร
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  มีมติใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร และใหรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร นั้น  บัดนี้ 
การตรวจสอบขอเท็จจริงการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร ไดดําเนินการแลวเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ     
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
3.2.1 การรายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ      
3.2.2   การรายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร 
3.2.3 การรายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนติิศาสตร 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  เพื่อดําเนินการสรรหา
คณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 นั้น 

 

 

 

/หลักแนวคิด... 
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หลักแนวคิด 
  ตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ
ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาตามขอบังคับนี้  การตีความและวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภา 
1.  เสนอพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ

ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 7   เพื่อพิจารณาใหคําจํากัดความ “ลูกจางเต็มเวลา ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา”  ซ่ึงเปนผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

 2.  เสนอพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ
อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ขอ  8.5 เพื่อพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการทาบทามโดยมีขอสังเกตวาจะตอง
ดําเนินการทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อทุกรายชื่อ หรือสามารถทาบทามตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสม 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ีโดยเปน “ลูกจางเต็มเวลา ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือ 

     เทียบเทา”  นั้น ใหพิจารณาจากตําแหนงแรกบรรจุ โดยหากตําแหนงแรกบรรจุเปนระดับ 2  แตเงนิ 

     คาตอบแทนที่ไดรับมีการปรับขึ้น  ก็ไมใหนํามาเปรยีบเทียบเทาระดับ 3  
2. ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนดําเนินการทาบทามเมื่อเสร็จสิ้น 

     กระบวนการ  จึงนําเสนอรายชื่อซ่ึงไมนอยกวา  2  รายชื่อ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
     ตอไป  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

3.3.1 รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั  ประเภทคณาจารยประจํา  เสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง ผลการศึกษาเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิกบัสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในเบื้องตน ศกึษาเปรียบเทียบจาก
มหาวิทยาลัยทีม่ีขอบังคับแยกตางหากจากขอบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั จํานวน 11 สถาบัน (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดงันี้    
1. ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2. องคประกอบการสรรหาและจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

/3. ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ… 
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3. ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 

4. การระบุคุณสมบัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ ในประเด็นดังตอไปน้ี 

  1. กําหนดให อธิการบดี  เปน ประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ    
2. องคประกอบกรรมการการสรรหาและจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 2.1 องคประกอบกรรมการการสรรหา  ประกอบไปดวย 
 - อธิการบด ี

 - คณบด/ีผูอํานวยการสํานัก/สถาบันและหนวยงานที่เทียบเทาคณะ(สํานักงานอธิการบดี) 
 - ประธานสภาอาจารย  

 2.2  จํานวนกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   จํานวน  14  ทาน 

3. ผูมีสิทธ์ิเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

-  คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบนั/สภาคณาจารย 
- กลุมบุคลากรประจําสํานักงานอธิการบดี ตามมติท่ีประชุมผูอํานวยการกองประจําสํานักงาน 

   อธิการบดี โดยอธิการบดีเปนประธานที่ประชุม  
-  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ การเสนอรายชื่อของกลุม/คณะผูมีสทิธ์ิเสนอชื่อ กําหนดใหเสนอไดไมเกิน  10  รายชื่อ พรอม 

ประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

4. ใหระบุคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  
ในการยกรางขอบังคับฯ ใหม ฉบับนี้ ใหระบุคํานิยามใหชดัเจนและใหประกาศยกเลิกขอบังคับอืน่ท่ี 

ขัดแยงกับขอบังคับฉบับนี ้
 

3.3.2 การรายงานผลการศึกษาขอมูลจัดทําระบบ กฎ ระเบียบแนวทางในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง ผลการศึกษาขอมลูจัดทําระบบ กฎ ระเบยีบแนวทางในการพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารมหาวิทยาลยั  ดังนี ้

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกํากับ) 
 (จากรางขอบังคับที่ผานความเห็นชอบจาก สนช. เมื่อ  5  มกราคม  2551 รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
การประเมินอธิการบดี/หัวหนาสวนงาน 

1.1  มิติการประเมิน ใหประเมินตามแผนการปฏิบัติงานที่ นําเสนอเมื่อเขารับตําแหนง ซึ่งแตละแผนงาน จําตองมี
เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา และ ดัชนีวัดความสําเร็จ 

/1.2  ผูประเมิน... 
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1.2   ผูประเมิน รายแรกเปนการประเมินตนเอง ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป  
1.3   ผูประเมิน รายที่สอง  คือ “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่อธิการบดี” แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

• ระยะเวลาที่ประเมิน คือ ชวงการปฏิบัติงานทุก 2 ป โดยตองแตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อพนวัน
กําหนดแลว 120 วัน 

• องคประกอบคณะกรรมการฯ – มี 5  คน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน (ทําหนาที่เปน

ประธานคณะกรรมการ 1  คน) บุคคลภายนอก 1 คน(เปนผูมีประสบการณบริหารมหาวิทยาลัย) และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 1  คน สวน เลขานุการคือ หัวหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

• ประเด็นการประเมิน เหมือนกับการประเมินตนเอง 

• ใหคณะกรรมการฯรับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากสวนงานตางๆในมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย 
และ ประชาคมดวย 

• การพิจารณาผลการประเมินของสภามหาวิทยาลัยเปนการประชุมลับ 
- หากไมผานการประเมิน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหผูนั้นพนจากตําแหนงได 
- หากบกพรองในหนาที่แตไมถึงขนาดไมผานการประเมิน สภาฯอาจมีมติให 
    ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ โดย อาจกําหนดเงื่อนไขที่กําหนดได 

 หากไมสามารถปฏิบัติใหบรรลุเงื่อนไข สภาอาจมีมติใหพนจากตําแหนง 
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยในกํากับ)  
      (จากราง ขอบังคับ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผูบริหาร พ.ศ. ........) 
      การประเมินอธิการบดี 

       2.1  ระยะเวลาการประเมิน ใหกระทําทุกป 
 2.2   ผูประเมิน คือ “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน” แตงตั้งโดยกรรมการสภาฯ  

องคประกอบคณะกรรมการประเมินฯ มี 3 คน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด สวน เลขานุการ 
คือ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

2.3   มิติการประเมิน  

• ความสอดคลอง และ สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน ฯลฯ ที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบไวกอนแลว 

• ความมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน 
      2.4   การเสนอรายงาน คณะกรรมการฯเสนอสภาฯ เพื่อใหขอเสนอแนะ และ แจงผูรับการประเมินทราบ เพื่อนําไป     

         พัฒนา ประกอบการปฏิบัติงานตอไป 
3.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (จากรายงานผลการประเมิน) คณบด ี(ในขอสรุปเสนอไดใหใชเกณฑนี้กับ อธิการบดีดวย) 

 3.1  ขอบเขตภาระหนาที่ของคณะกรรมการประเมิน 

• ติดตามผลงานบริหารงานเฉพาะตัวบุคคล 

• ลักษณะไมซ้ําซอนกับการประกันคุณภาพ แตจะพยายามสรางชองทางการสื่อสาร เพื่อใหเกิดกลไกการ
ปรับปรุงการบริหาร 

 

 

• /ไมนําผลมาจัดลําดับผูบริหาร...  
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• ไมนําผลมาจัดลําดับผูบริหาร 

3.2   มิติในการประเมิน 

• ความสอดคลองของการบริหารงานกับนโยบายที่ไดแสดงวิสัยทัศน 

• คุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจ 

• คุณภาพของแผนงาน 

• คุณภาพในการจัดสรรบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามแผนงานได 

• พิจารณาผลกระทบของแผนงานที่มีตอองคกร 

• คุณภาพการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับความสัมพันธของผูใชบริการที่มีสวนไดเสีย 
3.3  เกณฑในการประเมินมิติตางๆ 

• ความครอบคลุม(Comprehensiveness) 

• ความสอดคลอง (Consistency) 

• ความสมบูรณ (Completeness) 

4. มหาวิทยาลัยขอนแกน (จากรายงานผลการประเมิน) 
4.1  ระบุวัตถุประสงคการประเมินอธิการบดีไวเปน – เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคใน

การบริหารงาน และ สามารถใชในการสนับสนุนสงเสริมและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2  วิธีการประเมิน ใชรูปแบบ  

• การวิเคราะหจากเอกสาร  

• การสัมภาษณเชิงลึก จาก ผูบริหาร บุคลากร และ นักศึกษา 

• สํารวจขอมูล ขอเสนอแนะ และ ความพึงพอใจ ของประชาคมมหาวิทยาลัย 

• รายงานขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4.3  องคประกอบการประเมิน 

• ดานบริบท (Context) 

• ดานปจจัย (Input) 

• ดานกระบวนการ (Process) 

• ดานผลผลิต (Product) 

 การบรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
 การบรรลุเปาหมายรวม พันธกิจ และ วิสัยทัศน 
 ความพึงพอใจของประชาคม 
 งานสําคัญที่อธิการบดีตองการทําใหสําเร็จในอีก 6 เดือนขางหนา 

 

 

 

 

/5. มหาวิทยาลัยแมโจ… 
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5. มหาวิทยาลัยแมโจ (จากแบบสัมภาษณ เพื่อประเมินอธิการบดี) 
อธิการบดี 
 แบงเปน 2  มิติ 
5.1.  คุณลักษณะของอธิการบดี โดยใชวิธีสัมภาษณ อธิการบดี ผูบริหาร และ ผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัยในประเด็น 
หลัก 5 ประการ คือ 

• ความเปนผูนํา 

• คุณภาพในการบริหารงาน 

• ภาพรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย 

• การสรางความสัมพันธภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

• คุณธรรม และ จริยธรรม 
5.2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน เปาหมายของมหาวิทยาลัย ในระยะ 1 ป 

6. มหาวิทยาลัยบูรพา (ในกํากับ) จากเอกสารประกอบการพิจารณากําหนดองคประกอบ ฯลฯ ของสภาฯ 
อธิการบดี 
- สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายละเอียดของ องคประกอบ และ ดัชนีวัดการดําเนินงานภายในแตละองคประกอบ และ 
เกณฑของแตละดัชนีเมื่อ 23  กรกฎาคม  2547 
- ระยะเวลาที่ประเมิน แบงเปน (1) กอน 1 เม.ย. 45 (2) 1 เม.ย. 45 – 31  มี.ค. 46  (3) 1 เม.ย. 46 – 31 มี.ค. 47 

- องคประกอบของการประเมิน มี 2 เรื่องใหญ คือ 
1. นโยบายเรงดวน 
2. นโยบายหลักปกติ 

2.1   ดานการบริหาร: เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการบริหารในลักษณะมหาวิทยาลัยในกํากับ 

2.2   ดานการเรียนการสอน:พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม 

2.3   การวิจัย: เนนการวิจัยสหวิทยาการ 

2.4   ดานพัฒนานิสิต: เนนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและมีความสุข 

2.5   ดานการบริการวิชาการ: เนนการพึ่งพาตนเอง 

2.6   ดานการจัดหารายได: เตรียมความพรอมของเงินทุนและแหลงเงินทุนเพื่อความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได 

 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการดังตอไปน้ี 

   1. กําหนดการประเมินผูบรหิาร เปน  2  ระดับ  คือ 

    1.1  อธิการบดี 
    1.2  คณบด/ีผูอํานวยการสํานัก /หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ 
 
 

/2. การประเมินอธิการบดี... 
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   2. การประเมินอธิการบดีและคณบดีผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ   

     กําหนดวัตถุประสงคการประเมินและแยกสวนการประเมินใหชัดเจน 

3. องคประกอบคณะกรรมการประเมินอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนา 
     หนวยงานที่เทียบเทาคณะ  มีจํานวน  5  ทาน  ดังนี ้

    3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ    จํานวน 3  ทาน 

    3.2 กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      จํานวน  1  ทาน 

    3.3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน   จํานวน  1  ทาน  
ท้ังนี้  กรรมการและเลขานุการที่ไดรับการแตงตั้งควรมีประสบการณและภาระหนาท่ี 

ในดานการบรหิาร โดยอาจเปนอดตีคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ทียบเทาคณะ 
   4. กําหนดระยะเวลาการประเมิน เม่ือครบ  2  ป   
   5. วิธีการประเมินใหศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวกําหนดไวในขอบังคบัของ 

     มหาวิทยาลัย  เร่ือง วาดวย การประเมินผลการปฏิบตัิหนาท่ีของอธิการบดีและหัวหนา 
     สวนงาน  พ.ศ. ....   

 

3.3.3 การติดตามการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายสุภชัย   หาทองคํา รองอธิการดีฝายบริหาร  รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2551  ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1.1 การรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดขอปฏิบัติ ดังนี ้

 

  1.  ขอใหเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานบันทึกขอมูลเขาระบบโปรแกรมระบบงบประมาณบัญชี 
     เกณฑพึงรับพึงจาย  3  มิติ 

  2.  กําหนดขอปฏิบัติใหทุกหนวยงานเขาระบบโปรแกรมระบบงบประมาณบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย   
    3  มิติและบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในกําหนด     
 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยแจงเวียน คณะ/สํานัก/ 
หนวยงาน ใหดําเนินการบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบงบประมาณบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย  3 มิติ   (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 
   

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีมติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 
 

/1. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ… 
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   1. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหนวยงานเพื่อบันทึกขอมูลเขา 

    ระบบโปรแกรมระบบงบประมาณบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย  3 มิติ โดยการบันทึกขอมูล 

    ของหนวยงานจักตองดําเนินการให     เปนปจจุบันตามที่คณะกรรมการชุดดังกลาว 
    กําหนด 

2. ขอใหคณะกรรมการตรวจสอบการบันทึกขอมูลของหนวยงานเขาระบบโปรแกรมระบบ 

     งบประมาณบัญชีเกณฑพึงรับพึงจาย  3 มิติรายงานผลการดําเนินการดังกลาวของ 
     หนวยงานตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยรายงานทุกไตรมาสของ 
     ปงบประมาณ โดยใหดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการเงินงบประมาณเงินรายไดของ 
     มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการการใชเงินงบประมาณเงิน 

     รายได ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
4. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาจางบริษัทมาจัดวางระบบบัญชี 
      ของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหสามารถรายงานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยใหเปน 

      ปจจุบัน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.  2552   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2551 เมื่อวันเสารที่ 30 สิงหาคม 
2551 ไดอนุมัติแผนการรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2552 และกําหนดใหมีการประมาณการเงินรายได ประจําป 
พ.ศ. 2552 (ที่ใชเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิต และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ) โดยใหมีการประมาณการรอยละ 75 ของ
ยอดจํานวนรับนักศึกษาใหม และสําหรับนักศึกษาเกาใหมีการประมาณการโดยการปรับลดตามรอยละนักศึกษาตกออก 
นั้น กองแผนงานไดประสานหนวยงานตางๆ จัดทํากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดตามที่กองแผนงานไดประมาณ
การตามความทราบแลว นั้น (บันทึกขอความที่ ศธ 0529.5/ว 1140 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทําประมาณ
การรายจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552)   ในการนี้ กองแผนงานไดรวบรวมและจัดทํา
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) 
โดยสรุป  ดังนี้   
  1. งบบุคลากร  จํานวน    90,927,742  บาท 
  2. งบดําเนินงาน  จํานวน  104,932,729  บาท 
 

/3. งบลงทุน... 
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  3. งบลงทุน  จํานวน     29,748,700  บาท 
  4. งบอุดหนุน  จํานวน  132,253,229  บาท 

รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน     357,862,400  บาท 
 

บัดนี้  กองแผนงานไดรวบรวมและจัดทํางบประมาณเงนิรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม  2551- 30  กันยายน  2552 ) และแผนการใชเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได 
พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยการจัดทําขอมูลท่ีนําเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได
เสนอขอมูลและรายละเอียดไดชัดเจนดีมาก ท้ังนี้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกต
สําหรับการเสนอขอมูลในปงบประมาณตอๆไป ขอใหการจัดทําเอกสารและการเสนอขอมูล
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบแผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณ แผนการใช
จายเงินในหมวดตางๆ ยอนหลังอยางนอย 2 ป เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได
พิจารณาและเสนอแนะไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

     

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.2 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานกังานอธิการบดี  

ขอถอนเรื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.1 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 2 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ

พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 2   ดวยงานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา    ได
ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2550 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา  จํานวน 906 คน  ดังนั้น จึงใครเสนอเพื่อพิจารณาจําแนกเปน  2  ประเด็น  ดังนี้ 

1.   การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  906  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน    91   คน    จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  จลุชีววิทยา     จํานวน  18  คน 

-  สาขาวิชา  เคมี      จํานวน  26  คน 

-  สาขาวิชา  ฟสิกส      จํานวน  22  คน 
 

/-  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร… 
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-  สาขาวิชา  วทิยาการคอมพวิเตอร    จํานวน  25  คน  

1.2 คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  162  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร วิชาเอก พืชไร  จํานวน  30  คน 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร วิชาเอก พืชสวน   จํานวน  26  คน  
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร วิชาเอก สัตวศาสตร   จํานวน  57  คน 
- สาขาวิชา  ประมง      จํานวน  20  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร     จํานวน  29  คน  
1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  146 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วศิวกรรมเครื่องกล    จํานวน  31  คน  
-  สาขาวิชา  วศิวกรรมอุตสาหการ    จํานวน  46  คน  
-  สาขาวิชา  วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน  15  คน  
-  สาขาวิชา  วศิวกรรมโยธา     จํานวน  15  คน  
-  สาขาวิชา  วศิวกรรมไฟฟา     จํานวน  39  คน  

1.4 คณะศิลปศาสตร  จํานวน  105 คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  24  คน  
-  สาขาวิชา   การทองเที่ยว     จํานวน  29  คน  
-  สาขาวิชา   ประวัติศาสตร     จํานวน    6  คน  
-  สาขาวิชา   การพัฒนาสังคม     จํานวน   46 คน  

1.5 คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  118  คน    จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา   เภสัชศาสตร     จํานวน 118  คน  
1.6 คณะบริหารศาสตร  จํานวน  238  คน    จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา   การจัดการทัว่ไป     จํานวน  59  คน   
-  สาขาวิชา   การจัดการการตลาด    จํานวน  54  คน  
-  สาขาวิชา   การเงินการธนาคาร     จํานวน  52  คน  
-  สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจบริการ    จํานวน  27  คน  
-  สาขาวิชา   การบัญชี      จํานวน  46  คน  

1.7 คณะนิติศาสตร  จํานวน  46  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 

-  สาขาวิชา   นิติศาสตร      จํานวน  46  คน  
2.  การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 5  คน 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีนักศกึษาไดรับการเทียบโอนรายวิชาใด   จะไมไดรับเสนอชื่อให

ไดรับเกยีรตินยิม  ยกเวนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิเปนรายบุคคล   ทั้งนี้  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต    มีการ
รับนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร ระบบการรับเขาศึกษาโครงการพิเศษ และในเบือ้งตน คณะฯ ไดพิจารณาเทียบโอน
รายวิชาแรกเขาใหจํานวนไมเกิน 48 หนวยกิต ในการนี้   งานทะเบียนฯจึงใครขอเสนอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณา
ปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณพีิเศษให ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
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ท่ี รหัส ชื่อ - สกุล 
เกรด
สะสม 

หมวด
บังคับ 

เกียรตินิยม 
วันที่สําเร็จ  
การศึกษา 

จํานวนหนวยกิต 
ที่เทียบโอนรายวิชา 

1 46150945 นายกิตติสัณห   จารุวังสันติ 3.68 3.69 อันดับ 1 19-มี.ค.-51 48 หนวยกิต 

2 46151083 นายประคอง   ชิณวงษ 3.40 3.43 อันดับ 2 19-มี.ค.-51 48 หนวยกิต 

3 46151319 นางสาวอรยา   ศรีสารคาม 3.32 3.29 อันดับ 2 19-มี.ค.-51 48 หนวยกิต 

4 46150938 นายนฤนาท  เสียงล้ํา 3.31 3.29 อันดับ 2 19-มี.ค.-51 48 หนวยกิต 

5 46150938 นางสาวกัลญา   ระมัยวงษ 3.29 3.28 อันดับ 2 19-มี.ค.-51 48 หนวยกิต 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได 

พิจารณาเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 19 สิงหาคม  2551  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา   

1. การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  906  คน 
2. การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  ใหนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  ระบบการรับเขาศึกษา 
    โครงการพิเศษ  ที่มีการเทยีบโอนรายวิชาจํานวน  5  คน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.2 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) คร้ังท่ี 1 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ

พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ครั้งที่ 1ดวยงานทะเบียนและวัดผล   กองบริการการศึกษา    
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  ประจําปการศึกษา  2550   มีผูที่ผาน
เงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 23 คน โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้

1.   การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)     จํานวน  23  คน   คน   ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  23  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้

-  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ      จํานวน  23  คน   
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได

พิจารณาเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 19 สิงหาคม  2551  ตามรายชื่อท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา... 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จํานวน 23  คน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.3 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท คร้ังท่ี 2 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ     อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เร่ือง   การ 

พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท คร้ังที่ 2 ดวยงานทะเบียนและวัดผล  กองบริการการศึกษา    
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา 2550  มีผูที่ผานเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษา  จํานวน 81 คน  โดยจําแนกตามคณะได ดังนี้ 
1.   การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  81  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  47  คน  จําแนกตามสาขาวชิาได  ดังนี ้
-  สาขาวิชา  เคมี       จํานวน   3  คน 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ     จํานวน    2  คน  
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน  14  คน  
-  สาขาวิชา  วทิยาศาสตรศึกษา     จํานวน  28  คน  

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  18  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี ้
-  สาขาวิชา  เกษตรผสมผสาน      จํานวน  1  คน  
-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร      จํานวน  1  คน  
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท  จํานวน  16  คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  5  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน  2  คน  
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา      จํานวน  2  คน   
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม     จํานวน  1  คน  

4.คณะศิลปศาสตร  จํานวน 6  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  4  คน  
-  สาขาวิชา  สังคมศาสตรและการพัฒนา    จํานวน  2  คน 

5.คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  5  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได  ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ     จํานวน  3  คน  
-  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร     จํานวน  2  คน  

 

 

/โดยคณะตนสังกัด... 
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โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได

พิจารณาเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 19 สิงหาคม  2551  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี ้

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 81  คน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

 4.2.4 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก คร้ังท่ี 1 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การ 

พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาเอก คร้ังที่ 1ดวยงานทะเบียนและวัดผล  กองบริการการศึกษา    
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปการศึกษา 2550  มีผูที่ผานเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษา  จํานวน 2 คน  โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 

1.   การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน    2   คน    ดังนี้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ     จํานวน     2    คน  

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 2  คน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   ท้ังนี้ ในการเสนอขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาในครั้งตอไป  
ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนนายทะเบียนมหาวิทยาลัย โดยมีหนาท่ีในการลง 
นามรับรองเอกสารผูขออนมัุติสําเร็จการศึกษา  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

4.4.1 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตาํแหนง การเปล่ียน
ระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ... 

/4.4.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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4.4.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขนัหรือการคัดเลือก  พ.ศ. .... 
4.4.3 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเขารับ 

ราชการ การนบัวันรับราชการและเงินเดือนท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขารบัราชการเปน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. .... 

4.4.6  (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการกรณีขาด 

คุณสมบัติหรอืมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ  พ.ศ. .... 
4.4.7 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีสมัครไป

ปฏิบตัิงานใดๆตามความประสงคของทางราชการ พ.ศ... 
4.4.8 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการ  กรณีไมเปนผู

เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี พ.ศ.... 

 4.4.9 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูก 

จําคุกในกรณีความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  พ.ศ. .... 
4.4.10 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูกสอบสวน

วากระทําความผิดวินยัอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินยัอยางรายแรง  พ.ศ. ... 
 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบรหิาร ผูเสนอระเบียบวาระการประชุม  เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยบรรจุเปนเรื่องสืบเนื่อง เพื่อจกัไดนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลยัคราวตอไป 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ 

 

4.4.4 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการสอบสวน 

พิจารณาทางวนิัย  พ.ศ...   
นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบสวนพิจารณาทางวนิัย  พ.ศ. ...ตามมาตรา  17  และ
มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวธีิการบริหารงานบุคคล  วินยัและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินยั  การ
ออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนกังานใน
สถาบันอุดมศึกษา          ใหเปนไปตามที่กาํหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับประกาศ  ก.พ.อ.  
เร่ือง  มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550 และ
มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงพนจากราชการไปแลว  พ.ศ.  2550  
ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎหมาย 
 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาทางวินัย และผูมี

อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
สาระสําคัญ 
  1.  หมวด 1  ความทั่วไป 
       1.1 ขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินยั หรือ 

 ผูบังคับบัญชาพบวากระทําผิดวินยั  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 โดยพลัน และสอบสวนโดยไมชักชา 

       1.2 การนับระยะเวลาการดําเนินการ 
  2.  หมวด 2  คณะกรรมการสอบสวน 
       2.1  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       2.2  องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน  : ขาราชการ หรือพนักงาน  อยางนอย 3 คน 
    -  ประธาน  ตาํแหนงไมต่ํากวาหรือเทยีบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
    -  กรรมการ อยางนอย 2 คน 
    -  กรรมการตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือมีปริญญาทางกฎหมาย อยางนอย 1 คน 
       2.3  องคประกอบของคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน 
       2.4 การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  3.  หมวด 3  การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 
   3.1 สิทธิของผูถูกกลาวหาในการคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน   

      และเหตแุหงการคัดคาน 
       3.2 วิธีการคัดคาน 
       3.3 การเปลี่ยนแปลงผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน 
  4.  หมวด  4  การดําเนินการสอบสวน 
  4.1   ใหกรรมการสอบสวนประชมุเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตามหลักเกณฑ   

วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคบั 
  4.2 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง   

เวนแตการประชุมเพื่อพจิารณาหลักฐานและพิจารณาความผิด  ตองมีกรรมการไม 
นอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

                หากประธานไมสามารถมาประชุมไดใหเลือกกรรมการ 1 คน ทําหนาที่แทน  และ 
การลงมติหากมีเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงเพื่อเปนเสยีงชี้ขาด 
 
 
 

/4.3   หากคณะกรรมการสอบสวน... 
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  4.3   หากคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเหน็วามีเหตผุลและความจาํเปนควรใหผู 

ถูกกลาวหาพักราชการ  หรือใหออกจากราชการไวกอน  ใหเสนอความเห็นให     
อธิการบดี พิจารณาสั่งการ 

  4.4   ระยะเวลาการดําเนินการสอบสวน 
   4.4.1  ประชุมวางแนวทาง แจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ รวมถึงรวบรวม 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแตวันที ่
ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

   4.4.2  รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแต 
วันที่ไดดําเนนิการตามขอ 4.4.1 

   4.4.3  ประชุมพิจารณาลงมตแิละทํารายงานการสอบสวนเสนอผูแตงตัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วนั นับแตดําเนนิการตามขอ 4.4.2   

           4.5   การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลกัฐานในสํานวนการสอบสวน 
          4.6  การดําเนินการสอบสวน 

   4.6.1  มีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาและแจงวาผูถูก 
กลาวหามีสิทธิไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมี 
สิทธิที่จะใหถอยคําหรือช้ีแจงขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานมาสืบแกขอ
กลาวหา 

   4.6.2  ใหถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําตามที่ถูกลาวหาหรือไม กรณีผูถูกกลาวหา 
สารภาพใหบนัทึกถอยคํารับสารภาพและสาเหตุแหงการกระทํานั้นไวดวย   
กรณีมิไดใหถอยคํารับสารภาพใหดาํเนินการสอบสวนเพือ่รวบรวม 
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ 

  4.7   คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอ 
กลาวหา  และเปนความผิดวนิัยใด และใหสรุปใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผู 
ถูกกลาวหาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติม 

  4.8   การในสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

  4.9   ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  มิใหกรรมการสอบสวนกระทําการลอลวง    
ขูเข็ญ และใหเรียกผูถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และมิให 
บุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตคณะกรรมการสอบสวนอนุญาต 
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  4.10   กรณีสอบสวนแลววาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินยัที่มิใชความผิดวนิัยอยางรายแรง ให 

รายงานผลการสอบสวนพรอมเอกสารหลักฐานตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อส่ังลงโทษตอไป  กรณีมมีูลกระทําผิดวนิัยรายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุใน 
คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวนใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผูส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ซ่ึงผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจ 
แตงตั้งคณะกรรมการคณะเดมิ หรือคณะใหมก็ได 

  5.  หมวด  5  การลงมติและรายงานการสอบสวน 
  5.1  เมื่อคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหประชุมพจิารณาลงมต ิ

วา  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวนิัยหรือไม กรณีใด มาตราใดและควรไดรับโทษสถานใด 
  5.2  รายงานผลการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   -  หากผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด สมควรยุติเร่ือง 
   -  กระทําผิดไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวนิยัอยางรายแรง ใหผูส่ังแตงตัง้ 

    คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเรว็ 
  5.3  กรณีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรใหสอบสวนเพิ่มเติม ใหกําหนด 

ประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดมิ หรืออาจ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมกไ็ด 

  5.4   กรณีพบวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอนบสวนไมถูกตองใหการสอบสวนนั้นเสียไป 
ทั้งหมด  และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง   

5.5   กรณีพบวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหสอบสวนเฉพาะตอนนั้น คือ             
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนมาไมครบองคประชุม  หรือการสอบปากคํา 
บุคคลดําเนินการไมถูกตอง 

5.6 กรณีผูใดเคยถกูกลาวหา หรือกระทําผิดวนิยักอนโอนมาบรรจุเขารับราชการที่ 
มหาวิทยาลัย  หากการกระทาํนั้นเปนความผิดวินยัรายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออก  
หรือไลออก ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในหมวดนี้   
หากเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสอบสวนกอนวันโอน ก็ใหรอผลการสืบสวนหรือ 
สอบสวนจนเสร็จ  เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว  หากตองสัง่ลงโทษทางวนิัย   
ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นพจิารณาลงโทษตอไป 

5.7 กรณีผูใดพนจากราชการอันมิใชเหตุตาย และมีกรณีกระทําผิดวินยัอยางรายแรงกอน 
พนจากราชการ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนของ 
ขาราชการผูนั้นดําเนนิการทางวินยัภายใน 1 ป นับแตวันที่ขาราชการผูนั้นพนจาก 
ราชการ 
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  6.  หมวด  6  การสอบสวนพนักงาน  ใหนําความในหมวด 1 ถึง 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  7.  บทเฉพาะกาล  การแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคบันี้ใชบังคับใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการตามกฎหมายที่ใชอยูกอนขอบังคับนี้  สวนการพจิารณาสั่งการของผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหดาํเนินการตามขอบังคับนี้ 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนพจิารณาทางวนิัย 
พ.ศ. .... 
2. รางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ 

2.1 แบบ สว. 1 :  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
2.2 แบบ สว. 2 :  บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 21 
2.3 แบบ สว. 3 :  บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ 
      กลาวหา  ตามขอ  22 
2.4 แบบ สว. 4 :  บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
2.5 แบบ สว. 5 :  บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายถูกกลาวหา 
2.6 แบบ สว. 6 :  รายงานสอบสวน 

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

4.4.5   (ราง)ขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก 
ราชการไวกอน พ.ศ.... 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวย การสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ....ตามมาตรา  17  และมาตรา  65/1   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจาก
ราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  
 
 
 
 

/มาตรฐานการสั่งพัก... 



 24
 มาตรฐานการสั่งพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      พ.ศ. 2550 
ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับตามความในมาตรา 50  ซ่ึง
กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน  และผลแหงการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการสั่งพักหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรให
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  
สาระสําคัญ 

1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงาน 
2. อธิการบดีจะสั่งใหผูใดพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
    2.1 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด 

อาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือ 
พฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแก 
ตางให และอธิการบดีพิจารณาเห็นวาถาใหอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหาย 
แกราชการ 

    2.2 มีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน  

หรือกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
    2.3 ผูนั้นเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง  

หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
    2.4 ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด 

อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคํา 
พิพากษาถึงที่สุดวา เปนผูกระทําผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีเห็นวา 
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําผิดอาญา 
ของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

3. การสั่งพักราชการใหส่ังพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตผูถูกสั่งพักไดรอง 
    ทุกขและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้น และก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติ 
    หนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได  ซ่ึงการรองทุกขตองพิจารณาใหแลว 
    เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข 

  4. กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายคดี หรือถูก 
    ฟองคดีอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดกระทําโดยประมาท หรือ 
 
 
 

    /อัยการรับเปนทนายแกตางให... 
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    อัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการสั่งพักทุกสํานวนทุกคดี และถาภายหลัง 
    กระทําความผิดวินัยรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มขึ้น  หรือถูกฟองคดีอาญาเพิ่มขึ้น   
   ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีที่เพิ่มขึ้นดวย 

  5. การสั่งพักราชการ หามสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําส่ัง เวนแต เปนผูถูกจับในคดีอาญา 
    หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา ใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันถูกคุมขัง หรือตองจําคุก  หรือ 
    คําส่ังเดิม    ไมชอบ ตองแกไขใหถูกตอง และใหส่ังพักราชการตามวันที่ออกคําส่ังเดิม 

  6. การแจงคําส่ังพักราชการ 
  7. เมื่อขาราชการถูกสั่งใหพักราชการ  และอธิการบดีเห็นวาการสอบสวนอาจไมแลวเสร็จ 

    โดยเร็ว  อธิการบดีอาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
  8. การสั่งขาราชการที่ดํารงตําแหนงระดับ10 ขึ้นไป หรือตําแหนงศาสตราจารย ออกจาก 

    ราชการไวกอน ใหนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 
  9. การดําเนินการภายหลังทราบผลการสอบสวน...... 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน    พ.ศ. .... 
  

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5. 1  ขออนุมัติรับนกัศึกษาโดยวิธีรับตรงโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) ระยะท่ี 2 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรงโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) ระยะที่ 2  

ดวยที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
จัดสรรทุนการศึกษากับนักศึกษา โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)
ระยะที่ 2  เร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2551-2562 โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีหนาที่ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารับทุนตอเนื่อง ในระดับปริญญาตรี–โท-เอก และ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนาที่ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขารับทุนอยางตอเนื่องในระดับปริญญา
ตรี–โท-เอก  ดังนั้น จึงใครเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการรับสมัครนักศึกษาโครงการ

พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) ระยะที่ 2  ซ่ึงมี  3 ระดับ  ดังนี้ 
 

 

 

/1.  ปริญญาตรี-โท… 
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1.  ปริญญาตรี-โท  จํานวน  2   สาขาวิชา คือสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟสิกส 

2. ปริญญาโท-เอก  จํานวน  5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชา 

     เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิชาฟสิกส 
3. ปริญญาเอก   จํานวน  3   สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟสิกส  และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จํานวนการรับเทากับผูสมัครที่ผานการคิดเลือก  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

5.2 แตงตั้งรองอธกิารบด ี  

  ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง  เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เรื่อง การแตงตั้งรองอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  
12/2546  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน 2549 ไดแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตางๆ  ประกอบดวย 
   1. รองอธิการบดีฝายบริหาร 
   2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 

   4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   5. รองอธิการบดีฝายวิเทศสมัพันธ 
   6. รองอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ 

 เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดานระบบการใชและอนุรักษพลังงานระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนดานการกอสรางและบํารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
- จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาแตงตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเตมิ  2  ตําแหนง ดังนี ้
 1. รองศาสตราจารยทวีคณู  สวรรคตรานนท  เปนรองอธิการบดีฝายพฒันา โดยมหีนาที่ 
  1) ดูแลและรับผิดชอบทางดานระบบการใชและอนุรักษพลังงาน 

  2) ดูแลและรับผิดชอบการพฒันาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3) ดูและและรบัผิดชอบระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
  4) ดูแลและรับผิดชอบการกระจายอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไป 

            ตามขอตกลงที่ทํากับสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตร ี
  5) อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

/2. นายนิธิศกัดิ์  แกวเสนา... 
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 2. นายนิธิศักดิ ์ แกวเสนา  เปนรองอธิการฝายสาธารณูปโภค  โดยมหีนาที่ 
  1) ดูแลรับผิดชอบงานดานการกอสรางและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ตลอดจนระบบ 

     สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
  2) อ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา  18   วรรคสอง  
จํานวนรองอธกิารบดีตามวรรค หนึ่ง  ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน จึงเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ 
1. อนุมัติแตงตั้ง นายนิธิศักดิ์  แกวเสนา  เปน รองอธิการฝายสาธารณปูโภค 

2. ใหชะลอการแตงตั้ง รองศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท เปน รองอธิการบดฝีาย 
    พัฒนา โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการ 
    สํานักงานอธิการบดีให เรียบรอยกอนจักดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.3 (ราง) ขอบังคบัวิทยาเขตมุกดาหาร   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตนรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง (ราง) ขอบังคับวิทยาเขตมุกดาหาร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ขอเท็จจริง  
(1.1) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน 2551 ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(1.2) เมื่อวันจันทรที่   21 กรกฎาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร เขาพบเพื่อนําเสนอขอมูลและชี้แจงตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ทั้งนี้ ทุกภาคสวนของจังหวัดมุกดาหารมีความยินดีใหการสนับสนุนในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหาร
ปกครองสวนทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร ยินดีที่จะสนับสนุน เร่ือง โครงสรางพื้นฐาน การ
สรางถนนทางเขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร) 

(1.3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาเห็นสมควรใหความเห็นชอบในการใชพื้นที่ปาไม 
บริเวณภูผาเจี้ย ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ตามบันทึก ที่ ศธ 0503(3)/10736 ลงวันที่   29  กรกฎาคม 2551)  

 
 
 
           

 /(1.4) เมื่อวันอังคารที่   12  สิงหาคม 2551... 
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 (1.4) เมื่อวันอังคารที่   12  สิงหาคม 2551  ดร.สุชาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน  4 ทาน เดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อพิจารณา
ศักยภาพความพรอมดานกายภาพของพื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารพรอมไดเสนอให
มหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 2. กฎหมายที่เกี่ยวของ  
 (2.1)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 7 มหาวิทยาลัยอาจใหมีสถาบัน สํานัก ศูนย 
และหนวยงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 6 เปนสวนราชการให
มหาวิทยาลัยอีกได  (มาตรา 6 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพขั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  

(2.2) พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 มาตรา 4 “นอกจากการตั้ง
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินภารกิจ
ตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในที่ดําเนินงานจาก
รายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา” 

(2.3) พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
มาตรา 3 เกี่ยวกับ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” และ มาตรา 18  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดี
สําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 

มาตรา 3  ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  ระหวางบทนิยามคําวา  “ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา”  และคําวา  “สภาสถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 
   “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา” 
 “มาตรา  18  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มีดังตอไปนี้ 

(ก) ตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย  ไดแก 
(1)   ศาสตราจารย 
(2)  รองศาสตราจารย 
(3)   ผูชวยศาสตราจารย 
(4)  อาจารย 
(5)  ตําแหนงอ่ืนตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

  (ข)  ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแก 
 (1)  อธิการบดี 

  (2) รองอธิการบดี 
 

/(3) คณบด…ี 
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  (3) คณบดี 
  (4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
  (5) ผูชวยอธิการบดี 
  (6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
  (7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.  กําหนด 
  (8)  ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 (ค)  ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไดแก 
  (1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (2) ระดับเชี่ยวชาญ 
  (3) ระดับชํานาญการ 
  (4)  ระดับปฏิบัติการ 
  (5) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม  (ก)  (1)  (2)  หรือ  (3)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.  กําหนด 
 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม (ข)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  หรือ (6)  ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  และมีรองอธิการบดีเปนผูดูแล
รับผิดชอบวิทยาเขต  จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 

(2.4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย องคกรในกํากับมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2540   
 ขอ 4. การจัดตัง้องคกร มีหลักการสําคัญดังนี้ 
  4.1  ดําเนินพันธกิจเฉพาะดานใดดานหนึ่งเปนสําคัญ โดยใหอยูในกรอบ 

วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการใหการศึกษา การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  4.2   มีระบบบริหารและการจัดการที่ไมใชระเบียบราชการปกติ 
  4.3   สามารถแสวงหารายไดเพื่อใหพอเพียงกับการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ 

สามารถพัฒนาองคกรตอไปได และแบงรายไดแกมหาวิทยาลัย 
  4.4   เปนองคกรที่ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย แตอาจอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะ 

หรือสวนราชการที่เทียบเทาคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  4.5  เปนองคกรเพื่อปฏิบัติงานอยางถาวร หรืออาจปฏิบัติงานตามภารกิจเฉพาะที่มี 

กําหนดเวลาสิ้นสุดไวชัดเจน 
 

/4.6 เปนองคกรที่มีระบบการบริหารทั่วไป… 
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  4.6  เปนองคกรที่มีระบบการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน 

และพัสดุตามลักษณะจําเพาะของแตละองคกร 
3. เหตุผลประกอบการพิจารณา 

     เพื่อเปนใหการดําเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหารเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
การคํานึงคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน ดานการผลิตบัณฑิต ดานการบริหารจัดการ ดานบริการวิชาการที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
ขอบังคับเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว สามารถพึ่งตนเองและมีการบริหารงานลักษณะใน
กํากับของรัฐ  จึงจําเปนตองตราขอบังคับขึ้นไว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
  

มติ ไดเห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตองของ(ราง) ขอบังคับ 

ดังกลาวกอนนําเสนอตอทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามตอไป  
 

5.4  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “วาดวยสภาอาจารย  พ.ศ. 2545” 

 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ ประธานสภาอาจารย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “วาดวยสภาอาจารย  พ.ศ. 2545”  โดยมีประเด็นเพื่อเสนอ  ดังนี้ 

1.  ขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “วาดวยสภาอาจารย  พ.ศ. 2545” 
 เนื่องจากของบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “วาดวยสภาอาจารย  พ.ศ. 2545”  หมวด 1 ขอ 3  คําวาผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  หมายถึง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  สถาบัน  วิทยาลัย  สํานัก  หรือหัวหนา
หนวยงานเทียบเทา  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551  และอนุบัญญัติที่ ก.พ.อ.  ออกตามระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  หมวด 3  
มาตรา 18  ไดกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารไดแก  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ผูชวยคณบดี  รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

2.  ขออนุโลมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย 
เนื่องจากมีคณะกรรมการสภาอาจารยบางทาน  ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  และอนุบัญญัติ ก.พ.อ.   
ออกตามระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  เพิ่มเติมจากขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“วาดวยสภาอาจารย  พ.ศ. 2545”  ฉะนั้น  จึงขออนุโลมการเลือกตั้งซอมจนกวาจะแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยสภาอาจารยแลวเสร็จ 

 
/จึงนําเรยีนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา...  
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ

 

  5. 5 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  7/2551  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 9/2551  ในวันเสารที่  
15  พฤศจิกายน    2551    ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 
 
 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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