รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสะอ้าน ชัน้ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๐. นายโอภาส เขียววิชัย
๑๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๒. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
๑๕. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๘. นายไท แสงเทียน
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/๒๐. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน...

๒
๒๐. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๒๑. นางอรอนงค์ งามชัด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. นายฐิติพล ภักดีวานิช
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
๒. นายสุรชัย จูมพระบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง

๓. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๔. นายรัชชนนท์ แกะมา

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. นายฐิติพล ภักดีวานิช
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้
มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ...

๓
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องต่อ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เรื่อง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังกล่าว
บัดนี้ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร แจ้งเรื่องพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ วังศุ โขทัย กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพระราชานุญ าตในการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอรับพระมหา
กรุณาธิคุณ ดังนี้
๑. ขอเข้ า เฝ้ า เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญ ญาบั ต ร ชุ ด ครุ ย ฉลองพระองค์ และทรงลง
พระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
๒. ขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ขอพระราชทานฉายพระรูปในชุดฉลองพระองค์ครุย ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๔. ขอพระราชทานพระราชานุ ญ าตสํ า เนาแถบวี ดิ ทั ศ น์ ภาพข่ า วพระราชสํ า นั ก จาก
สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและสถานีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปเผยแพร่ และประกาศราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติคุณ
ในการเตรียมการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมแล้ว ดังนี้
๑. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานกับกองงานในพระองค์ฯ แล้วให้คณะของ
มหาวิทยาลัยเดินทางถึงวังศุโขทัย ประมาณ ๑๕.๓๐ น. (ก่อนอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง) ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะประสานนัดหมายสถานที่เพื่อแต่งกายและการเดินทางต่อไป
๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดเตรียมชุดครุยฉลองพระองค์ สมุดลงพระนามาภิไธย
เงินทูลเกล้าฯ มาลัยพระกร ของที่ระลึก (ผ้าไหมลายกาบบัวร้านคําปุน สําหรับทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร)
กองบริการการศึกษาจัดทําใบปริญญาบัตร และลงนามเรียบร้อยแล้ว
๓. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ จัดทําวิดีทัศน์และออกแบบประกาศ
เฉลิมพระเกียรติคุณ (เสร็จสิ้นเมษายน ๕๖)
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๑.๒.๒ กําหนดการ...

๔
๑.๒.๒ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมทราบ ตามที่สํานักพระราชวัง ได้แจ้งกําหนดการทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ฯ เพื่อ
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และทรง
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้วางระบบการบัญชีและ
การตรวจสอบบัญชีสําหรับส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ตามความในข้อที่ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะ
ทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชี คณะนิติศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดสรุปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนทุน

๑๗,๑๑๒,๑๓๒.๑๑ บาท
๑๗,๑๑๒,๑๓๒.๑๑ บาท

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ สูงกว่า ค่าใช้จา่ ย

๑๗,๙๖๕,๗๗๘.๙๐ บาท
๑๔,๗๒๒,๙๙๙.๗๗ บาท
๓,๒๔๒,๗๗๙.๑๓ บาท

/เงินคงเหลือบัญชี...

๕
เงินคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
๑. บัญชี “เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ”
๗,๖๑๘,๘๙๗.๘๑ บาท
๒. บัญชี “เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ม.อบ.”
๒๒๘,๙๙๕.๔๒ บาท
๓. บัญชี “เงินรายได้คณะนิติศาสตร์(ภาคนอกเวลาราชการ) ม.อบ.”
๔๖.๗๕ บาท
๔. บัญชี “เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ม.อบ.”
๙๑๑,๔๗๖.๑๓ บาท
๕. บัญชี “เงินหมุนเวียนคณะนิติศาสตร์ ม.อบ.”
๑๒๕,๑๒๑.๙๙ บาท
รวมทั้งสิน้
บัญชีแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้เงินยืม
จํานวนเงินยืม
จํานวนเงินคืน
คงเหลือ

๘,๘๘๔,๘๐๘.๑๐ บาท
๑๓,๒๘๖,๐๙๓.๒๐ บาท
๑๑,๐๓๐,๑๐๐.๐๐ บาท
๒,๒๕๕,๙๙๓.๒๐ บาท

รายละเอียดการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๗,๗๘๗,๙๘๓.๗๕ บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ
๑,๐๐๕,๗๖๒.๕๐ บาท
แยกหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะฯ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการโครงการคณะฯ
บวก ค่าเสื่อมราคาประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รวมทั้งสิน้

๑๓,๓๘๐,๑๑๔.๖๔ บาท
๖๙๙,๖๗๒.๘๕ บาท
๕๖๕,๑๑๒.๒๘ บาท
๑๔,๑๕๗,๘๘๗.๔๙ บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะนิติศาสตร์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีเงินฝากกองคลังตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒ – ๔ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้
มหาวิ ท ยาลั ย สรุ ป ข้ อ มู ล การดํ า รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งต่อไป
/หน้าที่ ๑๑…

๖
หน้า ที่ ๑๑ บรรทั ดที่ ๒๔ – ๒๕ ตั ดข้อ ความ “รวมทั้ ง เมื่ อมีการอนุมัติแ ผนปฏิบั ติก ารและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติมแล้ว” ออก และเติม “และ”
หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขข้อความจากเดิม “เห็นชอบ” เป็น “อนุมัติ”
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (วาระเวียน)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๔) ของคณะบริหารศาสตร์ และส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๔,๐๒๖ บาท
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม มาแล้ว ๓ ครั้ง จํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๓๙๔,๐๘๑.๕๐ บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข ๑)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะบริหารศาสตร์ และส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี) มีความจําเป็น
ในการขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่ ม เติ ม
(ครั้งที่ ๔) จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๔,๐๒๖ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ได้รับค่าจ้างเป็นที่ปรึกษาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ ใน
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (รายรับประเภทค่าบริการทาง
วิชาการ ข้อ ๕.๔) เป็นจํานวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓)

/๒. ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี...

๗
๒. ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี
๒.๑ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รับค่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ (NEC) (รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔) เป็นจํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข ๔)
๒.๒ กองคลัง ได้รับชําระหนี้ค่าความเสียหาย กรณี ผิดสัญญาจ้าง จากบริษัท ไทยฟากรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (รายรับประเภทเงินผลประโยชน์ : ข้อ ๕.๔.๓) เป็นจํานวนเงิน ๙,๙๖๖,๐๒๖ บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๕) และเนื่องจากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และอาคารศูนย์สัตว์ทดลองและวิจัย
นั้น ยังขาดความสมบูรณ์ของระบบประกอบอาคาร เพื่อที่จะทําให้สามารถใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม โดยเงิน
รายได้จํานวนดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ของคณะบริหารศาสตร์ และส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี จํานวนรวมทั้งสิ้น
๑๐,๓๑๔,๐๒๖ บาท
๔.๑.๑.๒ รายงานผลการดํ า เนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่
ประชุมพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๙,๘๗๘,๖๘๐ บาท จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท และเงินรายได้ จํานวน ๕๓๑,๙๓๔,๖๘๐ บาท นั้น
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่ากับ ๔๕๖,๔๗๖,๗๐๙.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๔ ของแผนงบประมาณรายจ่าย
ซึ่ง ต่ํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๔ (ปี ๒๕๕๔ ร้อยละการเบิกจ่าย เท่ากับ ๘๕.๓๙) และ
ต่ํากว่าที่รัฐบาลกําหนด (ร้อยละ ๙๓) ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบดําเนินงานบางรายการ
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย โดยมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๕ กับกรมบัญชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๖,๙๘๙,๓๖๙.๒๕ บาท นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โดยอํานาจอธิการบดีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโอนระหว่างงบดําเนินงานระหว่าง
ผลผลิต จํานวน ๒๘๘,๓๐๐ บาท (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑)

/ผลการดําเนินงาน...

๘
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานทั้งในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
- ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๗๕ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้านการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงาน
ด้านการบริการแก่สังคม และการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดําเนินงานได้บรรลุตาม
เป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ที่ กํ า หนดทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ส่ ว นการดํ า เนิ น งานด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต , การวิ จั ย , การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ : ตาราง
ที่ ๑ และ ๓)
- ระดับผลผลิต : พิจารณาในภาพรวมทุกผลผลิต/โครงการ พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๕๕.๓๒ ซึ่งทุกผลผลิต/โครงการยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ : ตารางที่ ๒ และ ๔)
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาล
กําหนด ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการงบลงทุน) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)
- ด้านการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด: ผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ : ตารางที่ ๕ เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กําหนดในปีงบประมาณต่อไป
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการดํ า เนิ น งานในปี ง บประมาณต่ อ ไปให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กํ า หนด (เป็ น ไปตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๓))
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบั ติก ารและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรทบทวนค่าเป้าหมายการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ เช่น กรณี จํานวนนักศึกษาใหม่ของโครงการผลิต
แพทย์และพยาบาลเพิ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากโรงพยาบาลร่วมผลิตในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถขยาย
/เพิ่มจํานวน…

๙
เพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกได้ นั้น ให้เสนอขอปรับค่าเป้าหมายในการดําเนินงาน ก่อนที่
จะทําการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงบประมาณ
๒. แสดงหมายเหตุเพื่ออธิบายเหตุผลคําชี้แจงเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบางหน่วยงาน ในตารางที่ ๒ ของเอกสารหมายเลข ๑
๓. ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งชี้ที่ ไม่
บรรลุเป้าหมายเพื่อกําหนดแนวทางที่มีรายละเอียดชัดเจน ในการดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคราวต่อไป
๔.๑.๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐ บาท จําแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ บาท และ
เงินรายได้ จํานวน ๔๙๒,๖๐๐,๗๐๐ บาท
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕
มีนาคม ๒๖๖๖ ได้เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ สํ า นัก งานงบประมาณอนุ มัติ ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๕) และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการ
เบิกจ่ายรวม ๑๕๘,๘๗๙,๓๒๖.๘๔ บาท (ร้อยละ ๑๔.๘๙ ของแผนงบประมาณรายจ่าย) จําแนกเป็นงบประมาณ
แผ่ น ดิ น จํ า นวน ๑๑๙,๙๘๗,๗๙๘.๖๖ บาท (ร้ อ ยละ ๒๐.๘๘ ของแผนฯ) และเงิ น รายได้ จํ า นวน
๓๘,๘๙๑,๕๒๘.๑๘ บาท (ร้อยละ ๗.๙๐ ของแผนฯ)
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจําแนกตามประเภทงบประมาณ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเภทงบเงินอุดหนุน สูงที่สุด จํานวน ๗๖,๔๐๐,๐๑๐.๖๑ บาท (ร้อยละ ๒๓.๘๘ ของแผนฯ) รองลงมา คือ
งบบุ ค ลากร จํ า นวน ๕๖,๒๑๘,๙๑๘.๑๘ บาท (ร้ อ ยละ ๑๙.๓๓ ของแผนฯ) งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวน
๒๕,๗๘๑,๑๑๘.๐๕ บาท (ร้อยละ ๘.๗๖ ของแผนฯ) และงบลงทุน จํานวน ๔๗๙,๒๘๐ บาท (ร้อยละ ๐.๓๐ ของ
แผนฯ) ทั้งนี้ ในส่วนงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณข้างต้น ในภาพรวมต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐ บาลกํ าหนด (ร้อยละ ๒๐
ณ ไตรมาสที่ ๑) โดยเมื่อพิจารณาจําแนกตามแหล่งงบประมาณ พบว่า งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในขณะที่เงินรายได้มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด
/นอกจากนี้…

๑๐
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผลการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ต่ํ า กว่ า เป้ า หมายที่ รั ฐ บาลกํ า หนด (ร้ อ ยละ ๑๐
ณ ไตรมาสที่ ๑) โดยในส่วนงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกรายการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ และ ๒)
๒. ผลการดําเนินงาน : พิจารณาในภาพรวมทุกผลผลิต/โครงการ พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๑๔.๘๐ ซึ่งพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เพียง
๒๗ ตัวบ่งชี้ (จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๕๒ ตัวบ่งชี้) โดยมีตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่ยังมีผลการดําเนินงาน จํานวน ๒๕ ตัวบ่งชี้
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการดํ าเนิ นงานจํ า แนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า โครงการผลิตแพทย์ แ ละ
พยาบาลเพิ่ม, ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ, ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี มีตัวบ่งชี้ที่ผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ส่วนผลผลิต/โครงการอื่นๆ ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
และส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลผลการดําเนินงานที่ยืนยันล่าสุด เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓)
๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข :
- ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนเงินรายได้ และรายการงบลงทุน ) ให้ เป็นไปตามแผนที่กําหนด และบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลกําหนด เพื่อส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)
ต่อไป
- ด้านการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด : ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่
กําหนด โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลผลการดําเนินงานที่ยืนยันล่าสุด เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล ดังนั้น
หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การดํา เนิน งานตามตั วบ่ งชี้ ควรพิ จ ารณาดํา เนิน การติ ดตาม ตรวจสอบข้ อมูล ผลการ
ดําเนินงานกับคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด และทุกคณะ/หน่วยงานควร
พิจารณาเร่งรัดดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓)
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑) เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ ในมาตรฐานข้อที่ ๗ กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
๒) มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
/ไตรมาสที่…

๑๑
ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

รายไตรมาส(%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส(%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐

๑๐.๐๐
๒๕.๐๐
๕๐.๐๐
๘๐.๐๐

๒๐.๐๐
๒๔.๐๐
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐

๒๐.๐๐
๔๔.๐๐
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จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๕) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๓))
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบั ติก ารและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ ให้กองแผนงานแยกรายงานจําแนกตามแหล่งงบประมาณ โดยในส่วนงบประมาณแผ่นดิน
ให้ ร ายงานเปรี ย บเที ย บกั บ การเบิ ก จ่ า ยตามที่ รั ฐ บาลกํ า หนด สํ า หรั บ เงิ น รายได้ ใ ห้ เ ป็ น การรายงานต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๔.๑.๑.๔ การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)
นายรั ช ชนนท์ แกะมา รั ก ษาราชการการแทนผู้ อํ า นวยการกองคลั ง
นําเสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นําระบบสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและการจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนําโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
(KKUFMIS) ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาปรั บ ใช้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น UBUFMIS ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (บริหารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นต้นมา
รายละเอียดทราบแล้ว นั้น
อนึ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม เสถี ย รภาพในจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ หรื อ ผู้ ท รงสิ ท ธิ รั บ เงิ น จากเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มวิธีการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งข้อกําหนดใน ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒๓ “กําหนดว่า” วิธีการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ให้ปฏิบัติดังนี้” ข้อ ๒๓.๑ ให้
จ่ายเป็นเช็ค ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงจําเป็นที่จะต้อง
เพิ่มวิธีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้ทรงสิทธิรับเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกหนึ่งวิธี ตรงกับระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
/ข้อกฎหมาย…

๑๒
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information
System: GFMIS) ระบบการจ่ายตรง
๒. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๗ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
กําหนดให้หน่วยรับตรวจ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้านการเงิน
การคลัง
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒๓ การจ่ายเงินรายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติ ข้อ. ๓๒.๑ จ่ายเช็คโดยตรงต่อเจ้าหนี้ เว้นแต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินนอก
ข้อ ๓๒.๒ จ่ายตามอัตราเงินเดือน ค่าจ้างให้เป็นไปตามที่สภากําหนด ข้อ ๒๓.๓ เมื่อลงรายมือชื่อ สั่งจ่ายตามเช็ค
แล้ว ให้ประทับตราคําว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในเอกสารขอชําระเงินทุกฉบับ
๔. พระราชบั ญญัติม หาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒) กําหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ก็ได้
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกวิธีหนึ่ง
และมอบหมายให้ อธิการบดีออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงิน และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเพิ่ ม เติ ม วิ ธี การจ่ า ยเงิ น ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
๔.๑.๑.๕ รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบตั ิการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ช่วงกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๕
นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวช่วง
ปี บริหารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ เริ่มเปิดดําเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้นักศึกษาได้มี
สถานที่สําหรับฝึกปฏิบัติการและจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ บริหารจัดการด้วยเงินรายได้จากการดําเนินกิจกรรม
ของหน่วยงาน และขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากก่อนดําเนินการเปิด
ให้บริการของสถานปฏิบัติการฯ ยังมิได้ ออกข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือวางหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ การใช้
จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณโดยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น นายมนูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ และนางนลินี ธนสันติ ในฐานะผู้บริหารฯ
/จึงได้ยืมเงิน…

๑๓
จึงได้ยืมเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ และเงินรายได้อันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการฯ ทดรองจ่าย
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า เช่ า ห้ อ งพั ก ค่ า Service
Charge รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
๑๖,๔๘๙,๘๖๗.๕๓ บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) โดยจําแนก
รายจ่ายได้ เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมให้บริการ เช่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าเช่าห้องพัก ค่าตอบแทน
(Service Charge) เป็นเงินจํานวน ๘,๘๕๕,๖๑๑.๓๖ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) เอกสารแนบหมายเลข ๑ และ
๒) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงินจํานวน ๗,๗๔๔,๕๕๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เอกสารแนบหมายเลข ๒
กองคลังตรวจสอบการดําเนินการดังกล่าวแล้วพบว่า
๑) มีหลักฐาน การจ่ายเงินครบถ้วน แต่กระบวนการไม่ครบถ้วน เช่น ค่าจ้างบุคลากรของสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมฯ เอกสารแนบ ๒ (ช่วง กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๕) เนื่องจากสถานปฏิบัติการฯ
ยังไม่มี ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างพนักงานวิสาหกิจ จึงไม่สามารถจ้างเป็นพนักงานได้ ฉะนั้น การจ้างดังกล่าว จึงเป็น
การจ้างเหมาบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (สาเหตุ เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ/
ผู้บริ หาร ของสถานปฏิบัติการฯ มีความเข้าใจคาดเคลื่อน ว่ าเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่ได้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒) ค่า Service Charge คือ ค่าบริการที่รวมไว้ในค่าอาหาร และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามผลงาน ฉะนั้น หากไม่มีสถานะเป็นพนักงาน ก็ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนค่า Service Charge แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังได้ เนื่องจากสถานปฏิบัติการโรงแรมมีพันธกิจ และมีวิธีการบริหารที่แตกต่างจากส่วนราชการ
ทั่วไป
๓) การจัดหาพัสดุ เพื่อดําเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เอกสาร
แนบ ๑ (ช่วง กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ) มิได้ขออนุมัติ ไว้ในหลักการ (อันเนื่องจากความเข้าใจ
คาดเคลื่อนคล้ายข้อ ๕.๑) ฉะนั้น จึงทําให้กระบวนการไม่ครบถ้วน
อนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายราชการของสถานปฏิบัติการที่คงค้าง ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ยืมเงิน ได้ส่งเอกสาร เพื่อหักล้าง
เงินยืม ทดรองจ่ายราชการ ตามความในระเบียบข้อ ๖๐ กองคลัง จึงได้ดําเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารการจ่ายเงินของสถานปฏิบัติการฯ พบว่า มีเอกสารการ
จ่ า ยเงิ น ครบถ้ ว น และสามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น และหั ก ล้ า งเงิ น ยื ม ได้ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน ๑๖,๔๘๙,๘๖๗.๕๓ บาท
(สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
๒. นําเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
(ระเบียบวาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามที่กองคลังเสนอ และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป
/สรุปว่ากรณี…

๑๔
สรุปว่ากรณีนี้ มีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนแต่กระบวนการไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงถือว่าเป็น
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรั บและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงต้องให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าสามารถเบิกจ่ายเงินและ
หักล้างเงินยืมได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๓๔ ตามความในหมวด ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๔ กรณี มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยมิได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ ให้ อธิการบดี มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้นําเสนอที่ประชุม คณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
พร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ประกอบกับความในระเบียบเดียวกัน ข้อ ๔ กําหนดว่า ในกรณีที่มีปัญหาการรับ
และการจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๔ กําหนดว่า ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจวางหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปัญ หาเกี่ยวกับการรับและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ใ ห้เสนอสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี วินิจฉัย
๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
จึ ง ขอเรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น และหั ก ล้ า งเงิ น ยื ม ได้ จํ า นวน
๑๖,๔๘๙,๘๖๗.๕๓ บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
มติที่ประชุม มอบสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และ
รายงานสรุป เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณาในการประชุม คราวต่อไป ทั้ ง นี้ มหาวิท ยาลั ยอาจจัดทํ า
ประกาศมหาวิ ท ยาลัย เพื่อกํ าหนดแนวทางการดํา เนิน งานในด้า นต่า งๆ เพิ่ม เติ ม เพื่อให้ส อดคล้องกับ การ
ดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ ๆ
๔.๑.๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
นายธี ร ะศั กดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ยนํ า เสนอที่
ประชุมพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง: จากการ
พิจารณาผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามแผนภาพขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งสามารถสรุปความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จํานวน ๑๓
ความเสี่ยง เมื่อจําแนกตามระดับความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก จํานวน ๔ ความเสี่ยง, ความเสี่ยง
ระดับสูง จํานวน ๑ ความเสี่ยง และความเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน ๘ ความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๒)
/โดยคณะกรรมการ...

๑๕
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้างต้น ดังนี้
๑) กํา หนดแผนการบริห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมาก จํานวน ๕ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ตามนโยบายของประเทศและนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๓)
๒) กํ า หนดให้ มี ก ารปรั บ แผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง จํานวน ๘ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
สามารถจัดการโดยกระบวนการภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว (เอกสารหมายเลข ๔)
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ดํา เนิน งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ยง และแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะเพื่อสภามหาวิทยาลัยจักได้รับทราบปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานต่อไป
๔.๑.๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอ
ที่ประชุมพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าว
ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆทั้งสิ้น ๗ กลยุทธ์ และในแต่ละกลยุทธ์จะประกอบด้วยตัวชี้วัดเพื่อชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ จํานวน ๑๖ ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดทั้งสิ้น ๙ ตัวชี้วัด
และไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดจํานวน ๖ ตัวชี้วัด และยังไม่มีการวัดผลการดําเนินงานในปีงบประมาณนี้ ๑ ตัวชี้วัด
คือคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็น
เพื่อนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

/มติที่ประชุม...

๑๖
มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มอบกองแผนงานจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมกรณีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อจํากัดในการดําเนินงาน หรือปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อ
นําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย ในปีต่อไป
๒. ให้ผู้บริหารของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ในปีถัดไป
๔.๑.๒.๓ ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)
นายสุ รชัย จูมพระบุตร รั กษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามหมวด ๖ ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๕ ปี ทั้งนี้ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้แจ้งมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการถึงกําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
๑) เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ สํานักงานประกันฯ ได้ประชุมตกลงแนวปฏิบัติร่วมกับคณะและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
๒) มหาวิท ยาลัย โดยสํานั กงานประกันฯ ติดตามผลการดําเนินงานจากคณะและหน่วยงานที่
รับผิดชอบผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน ๒ ครั้ง คือ
- วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๕ การประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๓ สรุปผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ ๑)
- วันที่ ๘ ม.ค.๒๕๕๖ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วาระที่ ๓.๔ ผลการประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
๓) วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประกันฯ จัดให้มีการซักซ้อมการ
ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็น
ประธาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ซักซ้อมการตรวจประเมินฯ
๔) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
มหาวิทยาลั ย โดยสํ านั ก งานประกัน ฯ นํ า เสนอผลการประเมิ นตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย (หลังการซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖)
/๕) คณะและหน่วยงาน…

๑๗
๕) คณะและหน่วยงานทบทวนปรับปรุงผลการดําเนินงาน
๖) มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประกันฯ สรุปผลการดําเนินงานจากคณะและหน่วยงานนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ครั้ง คือ
- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วาระที่ ๓.๑ ผลการประเมินตนเองตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายนอก รอบสาม ระดั บ คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย (ข้ อ มู ล
ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ การประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๖ วาระพิเศษ วาระที่ ๓.๒ ผลการ
ประเมินตนเองตาม ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม (เพิ่มเติม) คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)
โดยสรุปผลการดําเนินงานการประเมินตนเองระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิ น ตนเองตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายนอก รอบสามระดั บ คณะ และ
มหาวิ ท ยาลั ย (ข้ อมู ล ณ วั นที่ ๑๔ มี นาคม ๒๕๕๖) พบว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น ๑๒
หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐาน ๑๐ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่
รับการประเมินแต่ยังไม่พิจารณารับรองมาตรฐาน ๒ หน่วยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา ในรอบการประเมินครั้งนี้

/“ผลประเมิน...

๑๘
“ผลประเมินของมหาวิทยาลัย และทุกคณะ (๑๐ หน่วยงาน) ได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระดับคณะ และสถาบัน” โดยมีผลประเมินตนเองแยกรายคณะ ดังนี้

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
๑. เภสัชศาสตร์ *
๒. เกษตรศาสตร์
๓. วิศวกรรมศาสตร์
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
๕. นิติศาสตร์
๖. วิทยาศาสตร์
๗. บริหารศาสตร์ *
๘. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ *
๙. รัฐศาสตร์ *
๑๐. ศิลปศาสตร์
๑๑. พยาบาลศาสตร์ *
๑๒.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ณ จังหวัดมุกดาหาร *
ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
ระดับ
ตัวบ่งชี้
ระดับ
ผลการ
ตัวบ่งชี้
(๑-๑๑)
คุณภาพ
(๑-๑๘)
คุณภาพ
ประเมิน
๔.๕๐
ดี
๔.๕๐
ดี
รับรอง
๔.๔๑
ดี
๔.๔๘
ดี
รับรอง
๓.๙๒
ดี
๓.๖๔
ดี
รับรอง
๓.๙๐
ดี
๔.๐๙
ดี
รับรอง
๓.๘๕
๔.๓๐
๔.๐๒
๓.๗๓
๓.๖๔
๓.๗๑
๓.๐๑
๒.๘๔

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้

๓.๘๑
๔.๓๓
๔.๑๑
๓.๘๒
๓.๙๑
๓.๙๗
๓.๒๙
๓.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้

รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
-

๔.๓๐

ดี

๔.๓๕

ดี

รับรอง

หมายเหตุ * หมายถึง คณะทีไ่ ม่นับรวมผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ โดยตัดทั้งตัวตั้งและตัวหาร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ และให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก พิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

/๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา...

๑๙
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นพรรณ ธานี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
นั้น
เนื่องด้วยวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบกําหนดในวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ ที่กําหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งสองปี และมาตรา ๑๒ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๓๖ ที่กําหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความใน
ข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่กําหนดให้
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
มาตรา ๑๒ วรรคสาม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มี
วาระการดํารงตําแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๓๖ วิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ....ฯลฯ .... ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตําแหน่ง
หนึ่งตําแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้สภาหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ

/(๒) คณบดี ผู้อํานวยการ...

๒๐
(๒) คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการกอง ในสํานักงานอธิการบดี
เป็นกรรมการ
จํานวน ๑ คน โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ผู้อํานวยการกอง ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม อนุมั ติก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
๔. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุ ม นําเสนอที่ประชุม พิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํ ามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐
มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา
๒. สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดแรก
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๕๐ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
๓. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ ๓ (ชุดปัจจุบัน) ได้รับการแต่งตั้ง
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ๒ ปี ต่อมา รองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์ กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๕
๔. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ว่างลง และมีมติเห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดใหม่ทั้งชุดในครั้งเดียวซึ่งจะหมดวาระในวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๖
/ข้อกฎหมาย...

๒๑
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีชุดใหม่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒ คน โดยแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม
มอบศาสตราจารย์ พิ เ ศษจอมจิ น จั น ทรสกุ ล นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี หารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป
๔.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ น งนิตย์ ธี ระวั ฒนสุข อธิ ก ารบดี นํ าเสนอที่ป ระชุ ม พิ จ ารณา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับฯ และกําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปัจจุบันมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลายฉบับได้
ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทําให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน เกิดปัญหาการตีความ
ในทางปฏิบัติ และไม่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สมควรพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
๒. สํ า นั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก ารจึ ง ได้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว
มีอํานาจหน้าที่ศึกษา วิ เคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. อธิการบดีเห็นชอบตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดและแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ต้องใช้บุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินการเช่นว่านั้น เพื่อให้มีประสิทธิ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
/(๑.๑) ผู้ทมี่ ีประสบการณ์...

๒๒
(๑.๑) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการยกร่างกฎหมายต่าง ๆ
(๑.๒) พนักงานอัยการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
(๑.๓) ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน
(๑.๔) บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยมีรายชื่อและประวัติในการทํางานปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ และ ๒
(๒) หน้าที่คณะกรรมการ
มีอํานาจหน้าที่ศึ กษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ทันต่อสภาวการณ์
ปัจจุบัน มีประสิทธิ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
(๓) วิธีการประชุม
เนื่องจากกรรมการส่วนมากปฏิบัติหน้าที่ อยู่กรุงเทพมหานคร ซึ่ งหากมีการจัดประชุม
ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทําให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเพื่อลดปัญหาเรื่องการเดินทาง จะจัดให้มีการจัดประชุมสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามที่อธิการบดีเห็นสมควร
(๔) เบี้ยประชุม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่มี กฎ ระเบียบ ในการจ่ายค่าตอบแทนหรือเบี้ย
ประชุมให้กับคณะกรรมการดังกล่าว เห็นสมควรจ่ายเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ให้กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวดังนี้
ประธานกรรมการ
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
กรรมการ
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
สําหรับค่าเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย และหลักการในส่วนหน้าที่
คณะกรรมการ วิธีการประชุม และเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
๑. นายศิลปชัย
หอมทรัพย์
ประธานกรรมการ
๒. นายกิจสุวัฒน์
หงส์เจริญ
รองประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
อธิการบดี
๔. นายโกเมท
ทองภิญโญชัย
กรรมการ
๕. นางสาวจันทิมา
ธนาสว่างกุล
กรรมการ
๖. นางนันทา
วงษ์วรรณ
กรรมการ
/๗. นายสุรพล...

๒๓
๗. นายสุรพล
ทิพย์เสนา
๘. นายฉัตรชัย
บัวกันต์
๙. นายธีรนันต์
ไกรนิธิสม
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
๑๑. นายอาทร
ทองสวัสดิ์
๑๒. นายวุฒิชัย
ธรรมยา
๑๓. นิติกรสํานักงานกฎหมายและนิติการที่อธิการบดีมอบหมาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒.๔ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๘)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นํ าเสนอที่ประชุ ม พิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘) ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ
สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ คน โดยคณะต้นสังกัดได้
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ความ
เห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จํานวน ๑ คน
๒. คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จํานวน ๑ คน
๓. คณะบริหารศาสตร์
จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่หลักสูตรกําหนด

/ข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อ…

๒๔
ข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด โดยวั น ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ นั บ วั น ที่ ค ณะกรรมการประจํ า คณะมี ม ติ รั บ รองการสํ า เร็ จ
การศึกษา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตร/รายวิชา
๔.๓.๑ การขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ได้รับการ
พิจารณารับทราบการให้เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๔๒ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา ๒ ปี ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๓๘ คน และสําเร็ จการศึกษา
ทั้งหมดแล้ว
๒. เหตุผลในการเสนอขอปิดหลักสูตรเนื่องจากในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ต้องเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก และกลุ่มเป้าหมายต้องการให้จัดการเรียนการสอน
ที่กรุงเทพมหานคร ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขาดความคล่องตัวในการดําเนินงาน อีกทั้งขาดความชัดเจนในเรื่อง
ใบประกอบวิชาชีพ
๓. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สํานัก
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตรวจสอบแล้ ว เหตุ ผ ลการขอปิ ด หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการ
ปิดหลักสูตรในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ และไม่มี
นักศึกษาคงค้างในหลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในการ
/ประชุมครั้งที่...

๒๕
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๔๗ และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยเห็นชอบ
ให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนามเป็นหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสารนั้น
คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 10 คน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
สํ า นัก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบั บ ที่ ๓) และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตร
มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด จํานวน ๕ คน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร
๒๗,๐๕๗ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ ประกั น
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ และกําหนดการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค
ลุ่มน้าํ โขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary Curriculum) จึงมีเป้าหมาย ที่จะใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลและรายวิชาจากหลากหลาย
สาขาร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นของนโยบายประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวโน้มของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และระดับประชาคม
โลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมของภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
ภูมิภาค
/สํานักงานพัฒนาคุณภาพ…

๒๖
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) แล้ว ดังนี้ หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๕ ปี โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและหมวด
วิทยานิพนธ์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จํานวน ๕ คน จํานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร
๒๒๑,๕๙๑ บาท/คน/ปีและจะลดลงอย่างต่อเนื่องในไปถัดไป ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กําหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นพรรณ ธานี รองอธิ ก ารบดีฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
นําเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติหลักการในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนการบรรจุข้าราชการ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีข้อเรียกร้องจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและเป็นการเสริมสร้าง
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และให้ แ ก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี เ กษี ย ณอายุ ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต กองการเจ้ า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

/๒. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม...

๒๗
๒. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น พร้อมจัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรทั้งคณาจารย์
พนั ก งานและลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม จํ า นวน ๑๙๔ คน ในการนี้ ไ ด้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรจากบริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จํากัด มาดําเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกองทุน
และการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
๓.
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙๐๒ /๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดยมีการแต่งตั้งบุคลากรแต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะทํางานได้ดําเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... โดยในเบื้องต้นได้มีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บตั ว อย่ า งจากกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔. นําเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... เพื่อทราบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และให้
คณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดของร่าง
ข้อบังคับ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมคราวถัดไป
๕. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีการจัดประชุมคณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยคณะทํางานได้ดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล และได้จัดเตรีย มข้อมูล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไป
๖. นําเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จัดตั้ งขึ้นเพื่อเป็ นสวั สดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และให้คณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงสําหรับ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดของร่ า งข้ อ บั ง คั บ ก่ อ นนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมคราวถัดไป
๗. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการจัดประชุมคณะทํางานจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยคณะทํางานได้ดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล และได้ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ต่อไป
/๘. นําเสนอร่างข้อบังคับ...

๒๘
๘. นําเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... เพื่อพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ในรายละเอียดของร่างข้อบังคับอีกครั้ง ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม
ครั้งถัดไป
๙. นําเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑๐. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นําเสนอร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
พ.ศ. ... ต่อคุณโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับ ซึ่งได้
เห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. ๒๕๓๐และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๒๕ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะ
ต่างๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเป็นและความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย”
๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕(๒)
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติหลักการ ในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. พิจารณาอนุมัติหลักการ ในการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติหลักการ ในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
และการนํางบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา
ร้อยละสามของเงินเดือน โดยแหล่งงบประมาณในการสมทบนั้น หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ให้ใช้เงินรายได้ในการสมทบ และหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน ให้หารือกรมบัญชีกลางในการนํางบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาใช้เพื่อใน
/การสมทบ ทัง้ นี้...

๒๙
การสมทบ ทั้งนี้ ให้ศึกษาการจัดทําข้อบังคับของกองทุนฯ ดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาขาวิชาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
ขอปรับปรุงหลักสูตร ขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
ตรวจสอบหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ ก่อนเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรและ
รายวิชาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ โดยกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน อธิการบดี เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ
และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า ๔ คน และกรรมการภายใน ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีระยะเวลาปฏิบัติงาน วาระละ ๒ ปี กําหนดค่าตอบแทนในการอ่านพิจารณาหลักสูตรในการประชุมแต่ละครั้ง
สําหรับกรรมการภายนอก ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท และกรรมการภายใน ๑,๕๐๐ บาท
การดําเนินงานในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ มีผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มต่างๆ ตามกลุ่มสาขาที่เปิดสอนได้แก่
กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี จํ า นวน ๕ คน (ภายใน ๑ ภายนอก ๔) กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพจํ า นวน ๒ คน
(ภายใน ๑ ภายนอก ๑) และกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จํานวน ๕ คน (ภายใน ๑ ภายนอก ๔)
ตารางสรุปจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จําแนกตามกลุ่มวิชาและกรรมการภายนอกภายใน
กลุ่ม /จํานวน
๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๓. กลุ่มมนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์
รวม

กรรมการภายนอก
๔
๑
๔
๙

กรรมการภายใน
๑
๑
๑
๓

รวม/หมายเหตุ
๕
๒
๕
๑๒

/ทั้งนี้ คณะกรรมการ...

๓๐
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ จะหมดวาระใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภา
มหาวิทยาลัย จําแนกตามกลุ่มวิชาและกรรมการภายนอกภายใน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๓. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์
ธรรมรัตน์วาสิก
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. นายสนธิ
คชวัฒน์
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. รองศาสตราจารย์สถาพร
โภคา
กรรมการภายใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์โพยม
วงศ์ภูวรักษ์
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข กันตยาภรณ์
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙. รองศาสตราจารย์ดรุณี
รุจกรกานต์
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ
บุนนาค
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ
มีนะกนิษฐ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์อรุณี
วิริยจิตรา
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
๑๓. ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์
อภิชาตวัลลภ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา...

๓๑
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา
สามารถ
กรรมการภายใน กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์อุทิศ
อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีวิชาการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคําสั่งที่ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนดําเนิน
กิจการมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒) ประธานกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั่ง
ใน ข้อ ๑ ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗
๓) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ค ณะ/สํ า นั ก /หน่ ว ยงานเสนอชื่ อ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อแทนคณะกรรมการฯชุดเดิมที่หมดวาระ แล้วนําเสนออธิการบดีพิจารณา
๔) อธิการบดีพิจารณาแล้วให้นํารายชื่อผู้ที่คุณสมบัติจํานวน ๑๖ ราย เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
สรุ ป รายชื่ อ บุ ค คลที่ ส มควรแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประกอบด้วย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
๑ นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จํากัด
๒ นายชวลิต องควานิช
ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษา หอการค้ า จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
๓ นายมีชัย แต้สุจริยา
เจ้าของกิจการโรงงานทอผ้าคําปุ่น
๔ เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน ผู้มีความรู้ความสามาถพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕ นายปริญญา พิณทอง
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิริธรรมออฟเซ็ท

หมายเหตุ
จ.ศรีสะเกษ
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

/๖. เภสัชกรทวีสิทธิ์...

๓๒
ลําดับ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนะชัย
นายมงคล ตันสุวรรณ
นายจีระชัย ไกรกังวาร
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

ตําแหน่ง
ประธานเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชําราบ
น า ย ก ส ม า ค ม ส ต รี นั ก ธุ ร กิ จ ส ต รี แ ล ะ วิ ช า ชี พ
จังหวัดยโสธร
นายสุพิณ โภคสวัสดิ์
ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหมิตรการค้ามุกดาหาร
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ
นายนิมิต สิทธิไตรย์
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์
กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จํากัด
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ เจ้าของกิจการโรงแรมแมกไม้ วิลล่า และโรงแรมชม
ดาว จังหวัดระยอง
นายวัลลภ บุญพิพัฒน์
กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โชคประชาพร็ อ พเพอร์ ตี้
สกลนคร จํากัด จังหวัดสกลนคร
นายอํานาจ ผการัตน์
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.อุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
นอกเขตพื้นที่
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
นอกเขตพื้นที่
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
นอกเขตพื้นที่

หมายเหตุ ลําดับที่ ๑ - ๘ เป็นคณะกรรมการชุดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
รายชื่อบุคคลที่มหาวิทยาลัยเสนอ และแต่งตั้งให้ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖.๒ แจ้งผลการตอบข้อหารือกรณีการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการบํานาญ
๖.๓ คําสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ ข้าราชการบํานาญ (กรณีโครงการก่อสร้าง
หอพักนักศึกษา จํานวน ๔ หลัง)
๖.๔ คําสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ ข้าราชการบํานาญ (กรณีเ งินทดรอง
ราชการ (Petty Cash) และเงินกู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา)
๖.๕ การแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
๖.๖ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบระยะเวลา ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
/๖.๗ รายงานการประเมินผล...

๓๓
๖.๗ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์
๖.๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ กําหนดในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๖

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

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

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

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

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

