๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๖. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๗. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๙. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๐. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
๑๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๔. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๖. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๗. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑๙. นางอรอนงค์ งามชัด
๒๐. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ที่ไม่มาประชุม...

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๔. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
๖. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๗. นายทรงพล อินทเศียร
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์
๑๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อัญชลี สาเภา
๑๑. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๑๒. นายนภดล พัฒนะศิษย์อุบล
๑๓. นางสาวอรนุช ปวงสุข
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
๑๖. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สงวน ธานี
๑๘. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัตกิ ารวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้อานวยการสานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เริ่มการประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑...

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทานโยบายสภามหาวิทยาลัย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาหนดให้
มี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การจั ด ท านโยบายสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ใ นการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระยะ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ซึ่งนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวจักได้นาไปชี้แจงให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี
ทุกคณะ และผู้อานวยการสานักทุกสานัก ได้ทราบ โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัน – เวลา
รายชื่อคณะ
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - กลุ่ม วิทย์-เทคโน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑. คณะเกษตรศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

รายละเอียด
- ผู้บริหารนาเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่ นมา
- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. ผศ. วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๒. รศ. ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย

๔
วัน – เวลา

รายชื่อคณะ

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

- กลุ่ม สานัก
๑. สานักวิทยบริการ
๒. สานักคอมพิวเตอร์
๓. สานักทรัพย์สนิ ฯ

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียด
นโยบายสภามหาวิทยาลัยสาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

- ผู้บริหารนาเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่ นมา
- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยสาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑. ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๒. รศ. ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. รศ. ปภัสวดี วีรกิตติ
๔. นายประวิทย์ อนันตรวรา
ศิลป์

- ผู้บริหารนาเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่ นมา

๑. รศ. ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. น.ส. จันทิมา ธนาสว่างกุล
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๔. นายประวิทย์ อนันตรวรา
ศิลป์

- กลุ่ม สังคมศาสตร์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๖ กันยายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑. คณะศิลปศาสตร์
๒. คณะนิติศาสตร์
๓. คณะรัฐศาสตร์
๔. คณะบริหารศาสตร์

- กลุ่ม วิทย์สุขภาพ
๑. คณะเภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทย์และการ
สาธารณสุข
๓. คณะพยาบาล

- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยสาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ผู้บริหารนาเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่ นมา
- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยสาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑. ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.วราวุธ
สุมาวงศ์
๒. ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๓. รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหม
บุญ

จึงเสนอ...

๕
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ประจาปี ๒๕๕๘ ของสานักงาน ก.พ.
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณารายงานผลการสอบ
เพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่ว ไปของผู้ ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ ที่กาลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้เวียนแจ้งรายงานผลการสอบเพื่อ
วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ส านั ก งาน ก.พ. ให้
สถาบั น อุดมศึกษาทุกแห่ งทราบ เพื่อให้ส ถาบันอุดมศึกษาแต่ล ะแห่ งนาข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงค์ จะขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่
สานักงาน ก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของ ก.พ. ควบกับวิชา
ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือสาขาวิชาที่เรียน สาหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับราชการ
เท่านั้น ดังนั้น การนาข้อมูลไปใช้อ้างอิง จึงต้องทาความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ กาหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ตต์ เจริญ รองอธิ การบดี ฝ่ า ยแผนและกิจ การ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ทา
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และขอพระราชทานพระกรุณา ดังนี้
๑) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลรัตโนบล
๒) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณ จานวน ๒๕ คน เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๓) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะทางานร่วม
ฉายพระฉายาลักษณ์ จานวน ๒ ชุด
สานักราชเลขาธิการ...

๖
ส านั ก ราชเลขาธิก าร พระบรมมหาราชวังได้นาความกราบบัง คมทู ล พระกรุ ณาทราบฝ่ าละอองธุลี
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่วนวันเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และพระราชทานพระกรุณาตามที่
ขอ (๓ รายการข้างต้น)
ทั้งนี้ การจัดทากาหนดการจะต้องประชุมกับกรมราชองครักษ์และกองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
ก่อน เพื่อส่งกาหนดการคากราบบังคมทูล ร่างพระราโชวาทให้สานักราชเลขาธิการภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ กาหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง
และพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กองคลัง สานักงานอธิการบดี นาเสนอรายงาน
ทางการเงิ น รายไตรมาส ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบ
และกลไกการเงินงบประมาณ

จึงเสนอ...

๗
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สาหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. สรุ ปรายได้ค่าใช้จ่ายสาหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ (UBUFMIS)
๓. สรุ ป รายได้ – ค่ า ใช้ จ่ า ย กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยครั้ ง ที่ ๔๔ “กั น เกราเกมส์ ”
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (UBUFMIS)
๔. การวิเคราะห์งบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะเภสัชศาสตร์
๑.๑ คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้รับเงินค่าปรับชดใช้ทุนผู้ ผิ ดสั ญญา ราย น.ส.โสภิตา พงษ์มะลิ วัล ย์
(รายรับประเภทเงินค่าชดเชยหรือค่าปรับ : ข้อ ๕.๔.๔) จานวน ๒๔๔,๔๑๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งคณะมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจานวนดังกล่าว เพื่อนาเข้าเงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้
เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จานวน ๒๔๔,๔๑๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิ บบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการจัดโครงการฝึกอบรมระยะ
สั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้เงินจากค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ
๕.๔.๓) จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะเภสัช ศาสตร์ ไม่ได้ ประมาณการ
รายจ่ายจากค่าบริการวิชาการสาหรับรายการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๓ คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารวิ ช าการวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จานวน ๑๒๑,๒๖๔ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
โครงการพั ฒ นายาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ในแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับรายรับจริงดังกล่าว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณ…

๘
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๑๒๑,๒๖๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คณะรัฐศาสตร์
ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก United Nations Development Programme
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จานวน ๑,๔๑๕,๕๙๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้ า สิ บ บาทถ้ ว น) เพื่ อ ด าเนิ น โครงการ Implementation of Activities to Strengthen the Thai-Corruption
Network แต่เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
ในแผนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ว น)
ซึ่งรายรับดังกล่าวสูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จานวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบ บาทถ้ ว น) ดั ง นั้ น คณะรั ฐ ศาสตร์ จึ ง ขออนุ มั ติ ตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ ม เติ ม จ านวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้รับสารวจ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฮือนอีสาน
ศูนย์ ศิล ปาชีพ อุบลราชธานี (รายรั บประเภทเงินผลประโยชน์ : ข้อ ๕.๑) และได้รับเงินจานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
(หกหมื่น บาทถ้ว น) แต่เนื่องจากคณะศิล ปประยุกต์และการออกแบบไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่ าว ในแผน
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จึงขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ า ย เพิ่มเติม จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้ว น) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. คณะบริหารศาสตร์
๔.๑ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการจัดทาเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูล
ในกลุ่มจังหวัด (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๒๗,๑๔๙ บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ได้ไม่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
โครงการดั ง กล่ า ว ในแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดั ง นั้ น คณะบริ ห ารศาสตร์
จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๒๗,๑๔๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒ คณะบริห ารศาสตร์ ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อดาเนิน
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครั้งที่ ๓ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และได้จัดเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้นาเสนอผลงานวิชาการอีก
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่ น บาทถ้ ว น) รวมเป็น จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) แต่ เ นื่ องจาก
คณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่าว ในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น
คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. กองบริการ...

๙
๕. กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา ได้รั บงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกองบริการการศึกษา
ไม่ได้ป ระมาณการรายรั บ ดังกล่ าว ในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น กองบริการ
การศึกษา จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึง เสนอที่ป ระชุมคณะสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ จานวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๘,๔๑๓ บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)
๑) คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๕๑๕,๖๗๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
๒) คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๓) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๔) คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑๑๗,๑๔๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
๕) กองบริการการศึกษา จานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
(ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดับ มหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้ ม หาวิ ทยาลั ย
ดาเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผล แก่คณะ/หน่วยงาน เพื่อนาไปดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น
กองแผนงาน ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) นาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
๑. ระดับคณะ…

๑๐
๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน
- ในภาพรวมคณะ/วิทยาลัย /หน่ว ยงาน อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงที่
กาหนดไว้ โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานมีป ระเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น จานวน ๖๘ ความสี่ยง มีสถานะดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน ๙ ความเสี่ยง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕๙ ความเสี่ยงทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการดังกล่าว คณะ/หน่วยงานสามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
และในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดาเนินการและอยู่ระหว่างดาเนินการ กาหนดคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน พิจารณา
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนต่อไป
๒. ในระดับมหาวิทยาลัย
- ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ใน ๒ ประเด็นความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่า
ทั้ง ๒ ประเด็นความเสี่ยง มีผลการดาเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน ได้แก่
๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล
ผลการประเมินความเสี่ย ง พบว่า ทั้งสองประเด็นความเสี่ ยงยังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินการได้
เนื่ องจากยั งไม่สิ้ นสุ ดระยะเวลาดาเนิ น การตามแผน ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิ ดชอบหลั กและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริห ารความเสี่ย งระดับมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณา การบริหารความเสี่ยงเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ภายในภาควิชา
ของคณะต่างๆ คือ เมื่ออาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกแล้ว และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาใน
การเสนอขอผลงานทางวิชาการ ควรรีบดาเนินการจัดทาผลงานวิชาการ เพื่อให้คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
และที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๑.๒.๒ รายงานผล...

๑๑
๔.๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น
กองแผนงานได้ ติ ด ตาม ประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามแผนการปรั บปรุ งควบคุม ภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) นาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน
- ในภาพรวมคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมทุกหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จานวน ๖๖ ความสี่ยง
มีสถานะดาเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ ความเสี่ยง และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕๖ ความเสี่ยง ทั้งนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดาเนินการดังกล่าว คณะ/หน่วยงานสามารถดาเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในแผนการปรับปรุงความคุมภายใน และในประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดาเนินการ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
ควรพิจารณาเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนต่อไป
๒. ในระดับมหาวิทยาลัย
- ในภาพรวม ผลการดาเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) พบว่า ทั้ง ๗ ประเด็นความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดาเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ พบว่ า ประเด็ น ความเสี่ ย ง ที่ มี ผ ลการด าเนิ น เป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผน
จานวน ๔ ความเสี่ยง ได้แก่
๑) ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
๒) ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น
๓) ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
๔) ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัยและบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
- ประเด็นความเสี่ยงที่ ดาเนินงานไม่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จานวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่
๑) ความเสี่ยง...

๑๒
๑) ความเสี่ ย งที่ ๑ : ระบบและรู ป แบบการถ่ า ยทอดตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สู่
คณะ/สานัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/สานัก
กับมหาวิทยาลัย
๒) ความเสี่ ย งที่ ๓ : การบริ ห ารจั ด การงบประมาณให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยที่ ดี แ ละ
การประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
๓) ความเสี่ยงที่ ๕ : จานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๓ การปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิ ทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
น าเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณา กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลั กด้านการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การกากับ ของมหาวิทยาลัย” ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็น
กาลังสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลของประเทศต่ อ ไปในอนาคต โดยคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ได้ มี ม ติ ใ ห้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดาเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในระยะแรก ๕ ปี เริ่ ม ต้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามโดดเด่ น ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ตั้ ง อยู่ ต่ า งภู มิ ภ าคกั น ๔ แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยนาร่อง โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อยู่ในกากับดูแลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามลาดับ
ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในโครงการ วมว. ได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์แบบของประเทศไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดทากิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งความ
โดดเด่นทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อมา…

๑๓
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มอีก ๑ แห่ง คือโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนเพิ่มอีก ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ วมว. ในระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคณะกรรมการบริ ห ารโครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น โดยการก ากั บ ของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพิ่มอีก ๘ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม (ฝ่ า ยมั ธ ยม) โดยการกากับ ดูแ ลของมหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม
๓. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา
๔. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๕. โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา
๘. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ล งนามความร่ว มมือกับมหาวิทยาลั ยและโรงเรียนทั้ง
๑๔ แห่ง ในวัน ที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ในการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เพื่อร่วมมือดาเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นฐานกาลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
การรับนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นรุ่นแรกรับจานวน
๓๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับนักเรียนรุ่นที่ ๒ จานวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๐ คน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณ คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับนักเรียนครบจานวน ๓๐ คน ของรุ่นที่ ๒
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งตอบรับยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบริ ห ารงบประมาณโครงการ วมว. เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอการปรับอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน…

๑๔
โรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จากประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) โดยคณะกรรมการบริหาร
โครงการ วมว. และคณะกรรมการอานวยการโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ
ปรับอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน จากเดิมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน
เป็น คนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน และเห็นควรให้เพิ่ม
ตาแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ให้กับนักเรียนโครงการ วมว. เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
การปรับตัวและสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักเรียนที่มีจานวนมากขึ้นตามลาดับ
โดยเสนอค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในร่างประกาศดังกล่าวจะเป็นรายการที่มีอัตรานอกเหนือหรือแตกต่างจากอัตราที่
กาหนดในระเบียบกระทรวงการคลังเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด โดยได้ศึกษาแนวทางการกาหนด
อัตราค่าตอบแทน การเบิกจ่ายโครงการ วมว. จากประกาศของมหาวิทยาลัยที่ดาเนิ นการโครงการ วมว. มาแล้ว
เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับ
โครงการสนั บสนุน การจั ดตั้งห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
(โครงการ วมว.)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของการปรับอัตราค่าใช้จ่ายใหม่ ในบัญชี
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นโดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ชัดเจน ดังนี้
๑. ลาดับที่ ๓ รายการค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน อัตราค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. เพิ่มลาดับที่ ๒๔ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อัตราค่าใช้จ่าย ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การปรับอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) และ
มอบมหาวิทยาลัยด าเนิน การแก้ไขตามข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ง ให้ น ายโกเมท ทองภิ ญ โญชั ย ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป
๔.๑.๒.๔ (ร่าง) นโยบาย...

๑๕
๔.๑.๒.๔ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรี ย นรู้ เ พื่ อสร้ า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรี ยนรู้ พั ฒ นาตนได้ เ ต็ มศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ใช้งานได้ รวมทัง้ จัดทาแผนเพื่อดาเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- แก้ไข ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษ
ของนักศึกษา หน้าที่ ๑ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๖ ตัดคาว่า “หรือจัดทาเป็นประกาศนียบัตร” ออก
มติ ที่ ป ระชุ ม
เห็ น ชอบ มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ข (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๕ พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี โควตากลุ่ มผู้ มีความสามารถพิเศษ ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การ
ดาเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียน
ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษหรื อ ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้กับบุคคล…

๑๖
ให้กับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
จ านวน ๖๐ ทุน โดยยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึก ษาทั้ งในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และคณะทุ ก รายการ โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีรับทุนตามเอกสารแนบ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่ม “โควตาผู้นาคุณธรรม” ในข้อ ๑) คุณสมบัติของผู้รับทุนในกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การจัดทาห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ เช่น การจัดการศึกษาแบบ
ก้าวหน้า (Honors Program) สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้แตกต่างจากห้องเรียน
ชั้นปกติ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความรู้ความสามารถพิเศษ และเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา การให้ทุนโดยมีความร่วมมือกับบริษัท เอกชน เพื่อให้นักศึกษาเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอเพิ่มเติมของ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (ครั้ ง ที่ ๗) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
เป็ น นั กศึกษาระดับ ปริ ญญาโท จ านวน ๕ คน ในการนี้ ได้ ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ
โดยผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๑ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์…

๑๗
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๓ คน
๓. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๑ คน
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรนี้ จัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๑ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะเภสั ชศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติห ลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ช ศาสตร์ หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และส่งหลักสูตรให้ รองศาสตราจารย์ ดร. โพยม
วงศ์ภูวรักษ์ ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งคณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนี้ ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปสาระสาคัญการปรับปรุง ดังนี้
๑) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๙ คน ดังนี้

ลาดับ...

๑๘
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๖
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๙
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences
University of Toyama, Japan : ๒๕๕๕
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๑
วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๖
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : ๒๕๓๗
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๗
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๔
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences
University of Manchester, UK : ๒๕๕๑
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๔
วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

หมายเหตุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

๑๙
ลาดับ
๗

๘

๙

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Doctor of Philosophy : Pharmacy Health-care Administration
University of Florida, USA : ๒๕๕๐
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชกรรมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๔๐
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Doctor of Philosophy : Clinical Pharmacy
Bradford University, UK : ๒๕๔๕
Doctor of Pharmacy : Pharm D.
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๑
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences
Kyushu University, Japan : ๒๕๔๕
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ๒๕๓๙

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

๓) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ
๔) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตร แบบ ๑.๑
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๒. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ ข้ อ ๑๕.๒ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด อาจได้รับการพิจารณาให้ เข้าศึกษาได้เป็นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตร...

๒๐
หลักสูตร แบบ ๑.๒
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือ กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๕๐ ต้องเป็น
ผู้มีป ระสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่ า ๒ ปี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ ข้ อ ๑๕.๒ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็ นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕) แผนการรับนักศึกษา กาหนดปีละ ๕ คน
- แบบ ๑.๑ รับนักศึกษา จานวน ๓ คน
- แบบ ๑.๒ รับนักศึกษา จานวน ๒ คน
๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๗) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘) โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
- แบบ ๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
- แบบ ๑.๒ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
รายละเอียด
๑. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือก
๒. หมวดวิทยานิพนธ์

แบบ ๑.๑

แบบ ๑.๒

*
**
*
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

*
**
*
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

* นักศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน โดยเลือก
ลงได้ตามความเหมาะสม และตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับ
หน่วยกิต
** นักศึกษา…

๒๑
** นักศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต
๙) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙
และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔.๓
หลักสูตรแบบ ๑.๑ และ หลักสูตรแบบ ๑.๒
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิช าเภสั ช ศาสตร์ หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดั บต่อไปจะได้นาเสนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะรัฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน ๑ ครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๔
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้พิจารณารั บ ทราบการปรั บ ปรุงหลั กสู ตร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ๗ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๕๙ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จานวน ๗๗๔ คน
๒. บัดนี้ หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์...

๒๒
ประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๓. ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรและข้อบั งคับ ที่เกี่ยวข้องแล้ ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ย
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อ ปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ อนึ่ ง หลั กสู ตรนี้ ได้ ดาเนิ นการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงดังนี้
๑) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒) จานวนหน่วยกิต ปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๖ คน

ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกการบริหารองค์การ
๑ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๐
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๖
๒ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต : นโยบายสาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๗
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘
รัฐศาสตรบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔
๓ นายกรุงไท นพรัตน์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๔๖
ศิลปศาสตรบัณฑิต : ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๔๓
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
๑ นางสาวดารุณี พุ่มแก้ว
Master of politics and public policy : University of Macquarie : ๒๕๕๒
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗
บริหารธุรกิจบัณฑิต : การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๓

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
นับจากปีเปิดหลักสูตร)
วิจัย ตารา บทความ

๑

-

๑

๗

-

๓

-

-

๑

-

-

๓

๒๓

ลาดับ
๒

๓

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา
นางสาวพิสมัย ศรีเนตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๔๘
ศิลปศาสตรบัณฑิต : ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๘
นางสาวรจนา คาดีเกิด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๕
รัฐศาสตรบัณฑิต : การปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๕๒

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
นับจากปีเปิดหลักสูตร)
วิจัย ตารา บทความ
๓

-

๒

๑

-

๓

๔) ระบบการจัดการศึกษา
๔.๑ เป็นระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
๔.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
๔.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
๕) การดาเนินการหลักสูตร : วัน-เวลาราชการ ภาคต้น ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม
๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๖.๑ ปริญญาตรี ๔ ปี ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
๖.๒ ไม่เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย อย่ า งร้ า ยแรง ไม่อ ยู่ ใ นระหว่ างต้ อ งโทษในคดี อ าญาตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุณ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖.๓ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗) แผนการรับนักศึกษา : รับนักศึกษาปีละ ๒๔๐ คน
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๑๕,๔๐๐ บาท/คน/ปี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต

หมวดวิชา...

๒๔

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือก
เสรี

กลุ่มวิชา
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อย
กว่า
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
ไม่น้อย
กว่า
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน
กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อย
กว่า
ไม่น้อยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
วิชาเอก
วิชาเอก
การบริหาร
การบริหาร
องค์การ
ท้องถิ่น
๓๐ หน่วยกิต
๓๐ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต

๑๕ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต

๙๓ หน่วยกิต
๓๓ หน่วยกิต

๙๓ หน่วยกิต
๓๓ หน่วยกิต

๓๓ หน่วยกิต

๓๓ หน่วยกิต

๙ หน่วยกิต

๙ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๑๒๙ หน่วยกิต

๑๒๙ หน่วยกิต

๑๑) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ดังนี้
๑๑.๑ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๑๑.๒ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๑๒) ตัวบ่งชี้…

๒๕
๑๒) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน : มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) จานวน ๑๘ ตัวบ่งชี้
จึ ง เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อ ริ ย าภรณ์ พงษ์ รั ต น์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
คณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน ดังนี้
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา

๑

นายอภินันท์ ศรีศิริ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๒
นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๔

จานวนผลงานทางวิชาการ*
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก
ปีที่เปิดหลักสูตร)
วิจัย
ตารา
บทความ
๑
๒

๒๖
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ : ปีที่สาเร็จการศึกษา

๒

พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๒๑

๓

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. ๒๕๔๗
การศึกษามหาบัณฑิต : การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๕
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๒๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : พัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๕
เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๒
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๑

๔

๕

จานวนผลงานทางวิชาการ*
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก
ปีที่เปิดหลักสูตร)
วิจัย
ตารา
บทความ
๓
๑

-

-

๒

-

-

๒

๖

-

๗

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ/นอกวันเวลาราชการ
๕) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มี
๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือปริญญาตรี
(๒) ไม่เป็น…

๒๗
(๒) ไม่เป็ นผู้ ที่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
(๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗) แผนการรับนักศึกษา กาหนดปีละ ๔๐๐
รับนักศึกษา จานวน ๔๐๐ คน
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๑๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน ๖ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษาภาคปกติหลักสูตร ๔ ปี : ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต
๑) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
รายละเอียด
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มภาษา
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ
๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพเลือก
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวนหน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙๓ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

๑๑) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
๑) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนดหลักสูตร ๔ ปี ไม่น้อย
กว่า ๑๔๑ หน่วยกิต
๒) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓
๓) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และลาดับต่อไปจะได้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม...

๒๘
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๗ หลักสูตร
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จานวน ๗ หลักสูตร ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
คณะรัฐศาสตร์
๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖
คณะศิลปะศาสตร์
๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเกษตรศาสตร์
๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๖

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔

วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ.
รับทราบ
๒๖ ก.พ.
๕๔
๒๖ ก.พ.
๕๔

๑๑ พ.ค.
๕๖

๒๖ พ.ค.
๕๕

๗ พ.ค. ๕๔

เหตุผลการปรับปรุง

๑๘ พ.ย.
๕๔
๑๘ พ.ย.
๕๔

อาจารย์ย้ายไปประจาหลักสูตรอื่น
จานวน ๑ คน (ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)
อาจารย์ย้ายไปประจาหลักสูตรอื่น
จานวน ๑ คน ลาศึกษาต่อ จานวน ๑ คน
และเสนอแต่งตั้งเพิ่ม จานวน ๑ คน
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๕ พ.ย. ๕๘ อาจารย์ย้ายไปประจาหลักสูตรอื่น
จานวน ๒ คน (ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๓๐ ต.ค.
๕๘

อาจารย์ลาฝึกอบรมในต่างประเทศ
จานวน ๑ คน และลาศึกษาต่อ
จานวน ๑ คน (ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๒๒ มี.ค.๕๖ ปรับลดอาจารย์ จานวน ๗ คน ลาเพิ่มพูน
ความรู้ จานวน ๑ คน อาจารย์ย้ายไป
ประจาหลักสูตรอื่น จานวน ๓ คน
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๗ พ.ค. ๕๔ ๑๙ ก.พ.๕๖ ปรับลดอาจารย์ จานวน ๗ คน ลา
เพิ่มพูนความรู้ จานวน ๑ คน และย้าย
ไปประจาหลักสูตรอื่น จานวน ๓ คน
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๒๙
ลาดับ
หลักสูตร
วันที่สภาอนุมัติ
ที่
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง ๒๘ มี.ค.
พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๙

วันที่ สกอ.
รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

อยู่ระหว่าง เพิ่มอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ส่ง สกอ. จากคณะรัฐศาสตร์ จานวน ๑ คน
รับทราบ (ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘)

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๗ หลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุง
รายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
- ปรับคาอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
- ปรับชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วัน ที่ ๓ มี น าคม ๒๕๕๕ และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษารั บ ทราบการให้ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
เมื่อวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๕๖ การปรั บ ปรุ งครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลั กสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
สาระสาคัญในการปรับปรุง คือ ขอปรับ คาอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและ
การทดสอบ (Civil Engineering Materials and Testing) และปรับชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี
(Concrete Technology) เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น โดยสาระส าคั ญ ของค าอธิ บ ายรายวิ ช าและชื่ อ รายวิ ช า
ไม่เปลี่ยนแปลง ตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ในการตรวจรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับรองผู้เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จึ งเสนอขออนุ มั ติห ลั ก สู ต รการปรับ ปรุง รายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี…้

๓๐
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ ปรับคาอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ และปรับ
ชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจ ารณา ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข แยกออกไปจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และ
ผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ซึ่งมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ นั้น
กองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ เ สนอหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข พร้อมทั้ง ร่างข้อบังคับฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ข้อเท็จจริง :
๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ทาข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อเป็น สถาบั นสมทบร่ วมผลิตแพทย์ ในหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ฯ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกรวมสามชั้นปี โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกรวมสามชั้นปี
๒. ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลประจาจังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งต้องมีการบริหารวิชาการ การจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณร่วมกัน

๓. เพื่อสร้าง...

๓๑
๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กับโรงพยาบาล ซึ่งเป็น
สถาบันสมทบ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ลาดับที่
สาระสาคัญ
๑
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี เพื่อทาหน้าที่สรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์
จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณบดี
ของวิทยาลัย
กรรมการตาม (๔) ให้แต่งตั้งจากประธานสภาอาจารย์หรือ
ผู้แทนสภาอาจารย์ ที่มิใช่บุคคลากรสังกัดวิทยาลัย
กรรมการตาม (๕) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ
ให้รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และอาจมีผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตาแหน่งในระหว่าง
การสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่ง
แทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
เหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรร
หาคณบดีจะเสร็จสิ้น

เหตุผลคาชี้แจง
- กรรมการสรรหา (๑) – (๔) เป็น
องค์ประกอบที่มีอยู่เดิมตามข้อบังคับฯ
การสรรหาคณบดีและผู้อานวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนกรรมการ
สรรหา (๕) เป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ
มีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดี
- กาหนดให้รองอธิการบดีที่ดูแลด้าน
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ เพื่อ
ความคล่องตัวในการประสานงานกับ
โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ
(ข้อบังคับฯเดิม ให้ประธานกรรมการ
สรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ)

ลาดับที.่ ..

๓๒
ลาดับที่
สาระสาคัญ
๒
กาหนดให้ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิทยาลัย และมี
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการองค์กร
(๒) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
สาขาแพทยศาสตร์
(๓) มีความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง มีคุณธรรมและจริยธรรม
(๔) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยและ
โรงพยาบาล
(๕) คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีกาหนด
๓
กาหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
ได้แก่
(๑) บุคลากรสังกัดวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไประดับ
ชานาญงานขึ้นไป ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
๔
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการสารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัย
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
ศักยภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ผลการดาเนินงานที่
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กาหนดให้ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งมีอยู่ใน
ข้อบังคับฯเดิม และยังกาหนดเพิ่มเติมให้
ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
เพื่อให้การสรรหามีความรอบคอบและได้
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งคณบดี

กาหนดตามข้อบังคับฯ เดิม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการของ
คณะกรรมการสรรหา คล้ายคลึงกับ
ข้อบังคับฯเดิม และเพิ่มขั้นตอน จัดให้มี
กระบวนการรับฟังด้วยวิธีการสารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึง่
เป็นสถาบันสมทบด้วย
ลาดับที.่ ..

๓๓
ลาดับที่

๕

สาระสาคัญ
ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆ
ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดทารายงาน
เกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่งนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาคณบดี และ
ประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบไปในคราวเดียวกัน
(๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง กาหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อน
การเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ โดยให้ผู้
เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลที่ควร
พิจารณาประกอบ
(๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับ
ความถี่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓
(๕) คัดเลือกรายชื่อไว้จานวนหนึ่งและทาบทามเพื่อ
เสนอชื่อเป็นคณบดี พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตาม (๑) และข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับการทาบทามทราบด้วย
การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือการ
ปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือตาม
แบบที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทามมาสัมภาษณ์ เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการดาเนินงานเพิ่มเติมได้
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยคานึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย และภาระงานของ
วิทยาลัยในช่วงวาระการดารงตาแหน่งเป็นสาคัญ รวมทั้งให้
แสวงหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติและความประพฤติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและ
การทางาน ชื่อเสียงทางสังคม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
การนาเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานและ
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กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่
น้อยกว่าสองชื่อพร้อมประวัติ ผลงาน
และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เช่นเดียวกันกับข้อบังคับฯ เดิม และ
เพิ่มเติม กรณีที่มีผู้ตอบรับการทาบทาม
เพียงหนึ่งราย หรือคณะกรรมการสรรหา

๓๔
ลาดับที่

๖

๗

๘

สาระสาคัญ
เป้าหมายในการทางานและข้อพิจารณาอื่น ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา
แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่น้อย
กว่าสองชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการ
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
กรณีที่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งราย หรือ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี พร้อมประวัติ
ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดีตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
สามารถกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ก่อนดาเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อโดยคาแนะนาของอธิการบดี
การแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของ
อธิการบดีมีอานาจที่จะไม่แต่งตั้งผู้ที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อมา และหรือกาหนดให้ดาเนินการอื่นใดก็ได้
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พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี
พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผล
ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

เป็นการกาหนดเพิ่มเติมจากข้อบังคับ
เดิมฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัวมากขึ้น

เป็นการกาหนดเพิ่มเติมจากข้อบังคับ
เดิมฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
และให้อานาจสภามหาวิทยาลัยใช้
ดุลพินิจในการแต่งตั้งคณบดีโดยไม่จาต้อง
ผูกพันว่าต้องเลือกและแต่งตั้งผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมา หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อมายังไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้ประธาน เป็นการกาหนดเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการสรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อบังคับฯ เดิม
และสภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการสรรหาคณบดี
ใหม่หรือดาเนินการอื่นใดก็ได้
การสรรหาคณบดีใหม่หรือดาเนินการอื่นใดตามวรรค
หนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการสรรหา
เดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่เป็นผู้ดาเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม

๓๕
ลาดับที่
สาระสาคัญ
๙
กาหนดให้ ในกรณีที่ตาแหน่งคณบดีว่างลง และไม่สามารถ
สรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้
อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งคณบดีไปก่อน
จนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
๑๐ กาหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ ให้นายก
สภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย
คาวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด

เหตุผลคาชี้แจง
เป็นการกาหนดเช่นเดียวกันกับ
ข้อบังคับฯ เดิม

เป็นการกาหนดเช่นเดียวกันกับ
ข้อบังคับฯ เดิม

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ให้ชัดเจนว่ากรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มาจากโรงพยาบาลจะมีเพียง ๑ คน และมหาวิทยาลัยควรแจ้งให้ทางโรงพยาบาล
ที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ ทั้งสองแห่งทราบว่าทางโรงพยาบาลจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อเลือกผู้แทนที่จะมา
เป็นกรรมการฯ ในข้อนี้ โดยให้ระบุในข้อบังคับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ
ร่วมผลิตแพทย์เห็นชอบร่วมกัน จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ตาแหน่งคณบดี
ว่างลง และไม่สามารถสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ผู้รักษาการในตาแหน่ง
คณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ” ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของการรักษาการในตาแหน่งคณบดีไว้ ควรให้มีความยืดหยุ่นโดยอาจกาหนดให้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นครั้งๆ ไป
๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีให้ชัดเจน
โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาคณบดีได้ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม...

๓๖
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ข
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการ
แก้ ไ ขเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ส่ ง ให้ น ายโกเมท ทองภิ ญโญชัย ที่ป รึ กษาด้า นกฎหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. ....
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา มหาวิทยาลัยเห็นสมควรที่จะกาหนดอัตราเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการและ
อนุ กรรมการของมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ให้ เหมาะสม คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ย
ประชุมสาหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ....
สรุปสาระสาคัญ
๑. ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประกาศพระบรมราชโองการนั้นกาหนดเบี้ย
ประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ
๒. คณะกรรมการ หรื อคณะอนุ กรรมการ หมายความว่า สภามหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี หรื อ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบี ย บ ข้อบั งคับ ประกาศ หรื อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึง
คณะทางานด้วย
๓. เบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มาประชุมเท่านั้น
๔. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
๕. กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมได้
เพียงตาแหน่งเดียว
๖. ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน
๗. ที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ
กรรมการในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น
๘. กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุ กรรมการคณะหนึ่งให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
๙. การประชุมของคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการต้ องมีกรรมการหรื ออนุกรรมการร่ว ม
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม
ตามระเบียบนี้
๑๐. กรณีท.ี่ ..

๓๗
๑๐. กรณีที่ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ไม่สามารถร่วมประชุม
ได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ อื่น เข้าร่ ว มประชุมแทนโดยทาเป็นหนังสื อหรือมีห ลั กฐานการมอบหมาย ให้ ถือว่าผู้ ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ และให้นับเป็นองค์ประชุม
ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน
๑๑. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเสนออธิการบดีพิจารณากาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นราย
กรณีตามความเหมาะสม โดยให้เทียบเคียงอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
เบี้ยประชุม พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๓ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดังกล่าวนั้น
ดังนั้น เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมี
ความสอดคล้องกับกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงได้
เป็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จึงเสนอที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
ที่ประชุม...

๓๘
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เห็นควรให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ดังนี้
๑. หน้า ๑ ข้อ ๓ บรรทัดสุดท้าย เดิม “ซึ่งขัดหรือแจ้งกับประกาศนี้” แก้ไขเป็น “ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้”
๒. หน้า ๒ ข้อ ๕ วรรคที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ – ๓ แก้ไขข้อความใหม่เป็น “นอกจากนั้นให้เบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการแล้วแต่กรณี”
๓. หน้า ๒ ข้อ ๖ บรรทัดที่ ๔ เดิม “ให้เบิกจ่ายจากกองคลัง สานักงานอธิการบดี ” แก้ไขเป็น
“ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
๔. หน้ า ๓ บั ญ ชี อั ต ราเงิ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห าร ข้ อ ๓ แก้ ไ ขเป็ น
“รองหัวหน้าภาควิชา หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ข (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
๔.๔.๔ ข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อินทิ รา ซาฮีร์ รองอธิก ารบดีฝ่ ายวิจัยและพันธกิจสั งคม
นาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา ด้วย The German Research Foundation (DFG) ได้สนับสนุนการดาเนินงาน
โ ค ร ง ก า ร Impact of shocks on the vulnerability to poverty :consequences for the development of
emerging Southeast Asian economies ระยะที่ ๑ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ โดยมีมหาวิท ยาลั ย อาทิ
Leibniz University of Hannover, Universities of Göttingen ,University Giessen แ ล ะ Universities of
Frankfurt เข้าร่วมในการดาเนินงาน
ประเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว โดยประเทศเยอรมั น ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ.๒๕๕๐ ส าหรั บ มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ เ ข้ าร่ ว มดาเนิน โครงการในปี
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยรั บ ผิ ด ชอบในการส ารวจข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก
คณะเกษตรศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วม
กา ร ด า เนิ น ง า นใ น ร ะ ยะ ที่ ๒ มี ก า ร เ สน อ โ ค รง ก า ร Poverty dynamics and sustainable
development: A long-term panel project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024 ในการนี้ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ได้ประชุมร่วมกับ Prof.Dr.
Hermann Waibel Director of IDAE-Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany ในการจัดทากรอบแนว
ทางการดาเนิน…

๓๙
ทางการดาเนินงานความร่วมมือ โครงการ “Poverty dynamics and sustainable development : A long-term
panel project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024” โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
๑. กาหนดให้การดาเนินงานโครงการ โดยการทาบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of
Understanding) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ IDEA - Leibniz Universität Hannover (LUH)
๒. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีให้ ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ส าหรับการจัดตั้งศูนย์ วิจัยภายใต้
ความร่วมมือ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของสาธารณูปโภคอื่น (ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าระบบเครือข่ายกรณีที่
ต้องการนอกเหนือจากการบริการพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถอนุเคราะห์ให้ได้)
๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียินดีให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงชุมชน ในการจัดทาหนังสือเพื่อขอข้อมูล และขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
๔. ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ลักษณะการใช้และการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยฯ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน เป็นผู้กาหนดชั้น/กลุ่มข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ IDAE-LUH
๕. ศูนย์วิจัยฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์การทางาน
วิจัยให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ ครั้ง/ปี และจัดบรรยายพิเศษใน
ประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑ ครั้ง/ปี
๖. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถขอความอนุเคราะห์นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์วิจัยฯ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามที่เห็นสมควร
๗. กรณีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการ ให้ศูนย์วิจัยฯ จ้างเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการฯ
โดยให้เป็น "ลูกจ้างโครงการดังกล่าว" ไม่เกี่ยวข้องหรือผูกมัดใดๆ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลักษณะการทา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ IDAE-LUH
๑. โ ค ร ง ก า ร “ Poverty dynamics and sustainable development : A long-term panel
project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024” จะทาสัญญา ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ ปี โดยปีแรกจะเป็นสัญญา ๒ ปี
เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลย ค.ศ. ๒๐๑๕ มาแล้ว จึงจะนับ ค.ศ. ๒๐๑๖ เป็นปีแรกในการทาสัญญา
๒. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ ในแต่ล ะครั้งที่ทาสั ญญา จะหั กร้อยละ ๑๐ ของ
ยอดเงินทั้งหมด เพื่อเป็นค่าบารุงสถาบันให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ ข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานวิจัย
ระหว่า ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และ Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany ในการดาเนิน งาน
โครงการ “Poverty dynamics and sustainable development : A long-term panel project in Thailand
and Vietnam, 2015 - 2024”
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๔.๕ (ร่าง) รายงาน...

๔๐
๔.๔.๕ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ก องแผนงาน
เป็ น หน่ ว ยงานในการประสานข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทารายงานประจ าปี ข องมหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี และติ ด ตามให้
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของหน่วยงาน เป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/สานัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป
กองแผนงานได้ติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ต่างๆ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘
ให้ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น โดยมี ค ณะที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ คื อ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สานักวิทยบริการ และ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยเอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนนา สรุปผลการดาเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่สาคัญใน
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคณะ/โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการบริหารงาน และคณะกรรมการประจาคณะ
ส่ ว นที่ ๒ ผลการด าเนิ น งานในภาพรวมของคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก ตามแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และการดาเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เป็นต้น
ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/วิทยาลัย/สานัก มหาวิทยาลัย เช่น จานวนนักศึกษาใหม่ นัก ศึกษา
ทั้งหมด ผู้สาเร็จการศึกษา จานวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ คณะบริ ห ารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา
และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ในการดาเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป (นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา…

๔๑
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘) และกาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและ
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดาเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกาหนดหลักเกณฑ์การเปิด
รายวิชาและค่าตอบแทนผู้สอนตามจานวนหน่วยกิตและกลุ่มการเรียน
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนี ย มการศึกษา ระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเริ่มใช้ส าหรับผู้ เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในทุกภาคการศึกษา
การปรับปรุงระเบียบในการจัดเก็บค่าธรรมการศึกษาในภาคฤดูร้อนจากการคิดแบบหน่วยกิตเป็นแบบ
เหมาจ่ายซึ่งกาหนดบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทาให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
นักศึกษาปัจจุบันอยู่ทั้งสองแบบคือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
คิดตามหน่วยกิต และสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเบิกจ่ายและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสองแบบมีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ การระเบี ย บมหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย การจัด สรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเห็ นควรปรับปรุงวิธีการพิจารณาการจ่ายเงินและการจัดสรร โดยยกเลิกข้อ ๖
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดาเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม
ใหม่
ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เป็นการเบิกจ่าย ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากส่วนที่
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จั ด ส ร ร ใ ห้ ค ณ ะ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสาหรับ
ค่าธรรมเนี ยมการศึก ษาที่ เรี ยกเก็บ จากผู้ เ ข้าศึ กษา
ก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ให้ จั ด สรรตามระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรร
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้โดยอนุโลม
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์การเปิ ดรายวิช าและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ ส อนในการดาเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็ นการปรับปรุงการพิจารณาการเบิกจ่ายและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน
ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสองแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสภาพปัจจุบัน
จึงเสนอ...

๔๒
จึงเสนอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดาเนินงาน ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๗ การขอหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง “อานาจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยโดยสานักงานกฎหมายและนิติการ (นายวีรชาติ หวินคา นิติกร
ปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้มีหนังสื อ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๙๕๓ ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอให้นาข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายและข้อสังเกตของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ กี่ ย วกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง เรื่ อ งเสร็ จ ที่
๑๙๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง ผู้มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่อธิการบดีซึ่งพ้นวาระการดารง
ตาแหน่ งอธิก ารบดี พร้ อมกับ เกษีย ณอายุ ร าชการและการลงลายมือ ชื่อ ในคาวินิ จฉั ยอุ ทธรณ์ ของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เข้าสู่ การพิจารณาวินิจฉัยของ “ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา” รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑: ปัญหาว่า มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่ ก าหนดให้ ใ ช้ ล ายมื อ ชื่ อ ของกรรมการทุ ก คนที่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้ ใ นเอกสารการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เป็ น การ
ลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยเป็น “มติที่ชอบด้วยกฎหมาย” หรือไม่
ประเด็นที่ ๒: ปัญหาว่า คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
และ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.อ.ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งเพิกถอนคาสั่งของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ให้ปลด ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ ออกจากราชการ) เป็น “คาสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่
ประเด็นที่ ๓ : ปัญหาว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แก่
“อดีตอธิการบดี” ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะที่อดีตอธิการบดีผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุไปแล้ว
๒) ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสื อที่ นร ๐๙๐๖/ป ๔๓๙
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
“คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ” ในกรณี ต าม (๑) ในวั น พุ ธ ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
ณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สานักงานกฎหมายและ
นิติการได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทางโทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติ...

๔๓
วิธีปฏิบั ติราชการทางปกครองได้เลื่ อนกาหนดการเข้าร่วมชี้แจงดังกล่ าวออกไปอย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอานาจพิจารณาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้มีการเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
สานักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เคยมีความเห็นไว้แล้ว ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๙๑๓/๒๕๕๘ สรุปได้ว่า
๑) มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กาหนดให้ใช้
ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการเข้าร่วมประชุม เป็นการลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัย
ถือเป็นคาวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์และคาวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์นี้ ก.พ.อ. ก็ชอบที่จะดาเนินการให้มีการลงลายมือชื่อของ
“กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ที่วินิจฉัยเรื่องนี้ เพื่อให้สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกาหนดได้
๒) การที่ ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ พ้นจากตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมกับ
เกษียณอายุราชการ ต่อมา ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การดาเนินการทางวินัยในกรณีนี้ต้องถือว่าเป็นการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยกับ ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วยังไม่อาจเห็ นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง รวม ๓ ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ ๑: ปัญหาว่า มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่ ก าหนดให้ ใ ช้ ล ายมื อ ชื่ อ ของกรรมการทุ ก คนที่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้ ใ นเอกสารการเข้ า ร่ ว ม ประชุ ม เป็ น การ
ลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยเป็น “มติที่ชอบด้วยกฎหมาย” หรือไม่
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่ามติของ ก.พ.อ. ... เป็น “มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” อย่างชัดแจ้ง เพราะขัด
ต่อข้อ ๑๘ วรรคหนึ่งของข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กาหนดให้
คาวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๗ ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้นและ ในฐานะที่ ก.พ.อ.
เป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” ตามความหมายของมาตรา ๕ วรรคห้า แห่งพรบ. วิธีป ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติ ข อง ก.พ.อ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ ก็ จ ะขั ด ต่ อ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กาหนดให้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ต้องลงมือชื่อของกรรมการที่
วินิจฉัยเรื่องนั้น
ประเด็นที่ ๒: ปัญหาว่า คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.อ.ที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งเพิกถอนคาสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ปลด
ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ ออกจากราชการ) เป็น “คาสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หรือไม่
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าคาวินิจฉัยที่ไม่มีลายมือชื่อ มิใช่เป็น “คาวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์” ตามความเห็น
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หากแต่เป็นเพียงเอกสารเปล่าที่มีแต่ข้อความฉบับหนึ่งที่ยังไม่มีผล
เป็น “นิติกรรม…

๔๔
เป็น “นิติกรรมทางปกครอง” หรือเป็น “คาวินิจฉัย” แต่อย่างใด ซึ่งจะพูดอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ “นิติกรรมทางปกครอง
หรือคาวินิจฉัย” ยังไม่เกิด โดยมหาวิทยาลัยเห็นว่า ตาม“หลักกฎหมายว่าด้วยการทานิติกรรม” เอกสารที่ไม่มีการลง
ลายมื อ ชื่ อ เลยไม่ ส ามารถเป็ น นิ ติ ก รรมได้ เพราะยั ง ไม่ มี “การแสดงเจตนา” ของผู้ ท านิ ติ ก รรม ซึ่ ง ตาม
กฎหมายแพ่ง นิติกรรมทางแพ่ง ที่มิได้ลงลายมือชื่อ ถือว่าเป็นนิติกรรมที่ผิด “แบบของนิติกรรม ที่กฎหมายบังคับไว้ ”
ซึ่งจะมีผลทาให้นิติกรรมเป็น “โมฆะ” (มาตรา ๑๕๒ ป.พ.พ.) และจะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น
ประเด็ น ที่ ๓ :ปั ญ หาผู้ ใ ดจะเป็ นผู้ มี อ านาจออกคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย แก่
“อดีตอธิการบดี” ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะที่อดีตอธิการบดีผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุไปแล้ว
มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้กาหนดเป็น “หลักการ” ไว้ว่า ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นอานาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ส่วน วรรคสอง และ วรรคสาม เป็นบทบัญญัติส่วนประกอบของ
วรรคหนึ่ง ว่าด้วยสอบสวน ฯ) ส่วน วรรคสี่ ของมาตรา ๔๙ เป็นเพียงบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่เกิดจากบทบัญญัติ วรรคหนึ่ง ว่าในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น “อธิการบดี” ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการฯ เป็น “ผู้ถูกกล่าวหา” เสียเองแล้ว จะให้ใครมาเป็น “ผู้บังคับบัญชา” ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดังนั้น ในวรรคสี่จึงได้กาหนดไว้ว่า ในกรณีของ “อธิการบดี” คาว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้ (วรรคหนึ่ง) หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ถ้าหากเข้าใจความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ ของ วรรคสี่ ของมาตรา ๔๙ ดังกล่าวมาแล้วก็จะเห็นได้ว่า
คาว่า “อธิการบดี ” ในวรรคสี่ ย่ อมหมายถึง “อธิการบดี ” ในขณะที่ดารงตาแหน่งเป็นอธิการบดี เท่านั้น ไม่ได้
หมายความรวมไปถึงอดีตอธิการบดีหรืออธิการบดีที่พ้นจากราชการไปแล้ว เพราะอดีตอธิการบดีหรือผู้อธิการบดีที่
พ้นจากราชการไปแล้วย่อมไม่ได้เป็น (อธิการบดี) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการฯ อีก
ซึ่งในกรณีดังกล่าวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔ เคยมี
ความเห็นว่า หากจะดาเนินการทางวินัยในขณะที่อดีตอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการไปแล้วต้องถือว่าเป็นกรณีที่
ข้าราชการฯ ถูก กล่ าวหาว่า กระทาผิ ด วินั ย และเป็ นหน้า ที่ข องผู้ บัง คับ บัญ ชาในการตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ
ดังนั้นตามข้อกฎหมายและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปัจจุบัน
จึงเป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ อดีตอธิการบดีได้
สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องด้วยปัญหาทั้ง ๓ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น
มหาวิทยาลัย ได้มีการขอหารือกลับ ไปยัง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้ “ที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อยุติ แต่จากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังคงมอบหมายให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชุดเดิม
ซึ่งเคยมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว พิจารณาในเรื่องเดิมอีก จึงอาจทาให้ไม่ได้ข้อยุติและอาจมีการยืนยันความเห็น
ในลักษณะเดิมได้ซึ่งสานักงานกฎหมายและนิติการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาให้ความเห็นโดย
“ที่ประชุมใหญ่…

๔๕
“ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา” ประกอบกับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสมควรได้รับการพิจารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงานกฎหมายและนิติการจึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อขอแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เพื่ อ ยื น ยั น ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าเป็ น ผู้ พิ จ ารณาข้ อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๖.๓ การถอดถอนตาแหน่งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามผลการทบทวนข้อหารือของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙

เลิกประชุม…

๔๖
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

………………………………………………..
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

…………………………………..…………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

