๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๗. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
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. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๗. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๘. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด...

๒
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด
๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๓. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๔. นางสาวพรพิพัฒน์ แก้วกล้า

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
คณะบริหารศาสตร์
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

๕. นางยมนา ชนะนิล
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
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 ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาต...

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ 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

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นางสาวพรพิพัฒน์ แก้วกล้า รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
คณะบริห ารศาสตร์ นาเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ให้ความสาคัญในนโยบายทางด้าน
การเงิ น และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบและกลไกการเงิ น และงบประมาณ
การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการด้านการเงินของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้ คุณณรงค์ ตั้งยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบ
บัญชีโดยสรุป ดังนี้
๑.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สินทรัพย์รวม
๑๖๗,๐๖๒,๖๖๕.๗๗ บาท
หนี้สินรวม
๘,๘๕๖,๕๐๙.๑๑ บาท
ส่วนของทุนรวม
๑๕๘,๒๐๖,๑๕๖.๖๖ บาท
๑.๒ งบรายได้และค่าใช้จ่าย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รับจัดสรร
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอาคารและสถานที่

๓๙,๓๒๕,๙๐๘.๗๕ บาท
๘๒๒,๘๙๖.๙๑ บาท
๔๐,๑๔๘,๘๐๕.๖๖ บาท
๒๕,๑๔๕,๗๓๐.๒๖ บาท
๑๐,๔๐๓,๗๒๒.๗๖ บาท
๓,๔๓๙,๙๕๔.๖๙ บาท
ค่าใช้จ่าย…

๔
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร
๖๘๐,๑๘๙.๙๑
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
๒๖๕,๗๙๗.๕๐
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
๑,๙๗๒,๑๓๙.๙๗
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
๔๑,๙๐๗,๕๓๕.๐๙
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (๑,๗๕๘,๗๒๙.๔๓)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑.๓ งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน ๑๐,๘๒๙,๖๒๙.๕๐ บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน
(๒,๙๕๐,๐๒๕.๐๐) บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน ๓,๖๓๗,๒๒๖.๘๐ บาท
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น
๑๑,๕๑๖,๘๓๑.๓๐ บาท
เงินสด ณ วันต้นงวด
๑๓๖,๑๔๘,๕๓๙.๑๘ บาท
เงินสด ณ วันสิ้นงวด
๑๔๗,๖๖๕,๓๗๐.๔๘ บาท
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบ รายงานงบการเงิ น คณะบริ ห ารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ นาเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้กาหนดว่าให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่สาคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้ ส อบบั ญชีของคณะทาการตรวจสอบรั บ รองบัญชี และการเงิ นทุกประเภทของคณะทุ กรองปีบัญชี และข้อ ๓๐
ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทาการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
เพื่อการดาเนินงาน...

๕
เพื่อการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์
เจนศิริ ศักดิ์ เป็น ผู้ สอบบั ญชีคณะนิ ติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามคาสั่ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๓๑๙๐/๒๕๕๘ เรื่ อง แต่งตั้งผู้ ส อบบั ญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ บัดนี้คณะนิติศาสตร์
ได้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้
(๑) งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
๗๗๖,๔๖๔.๙๕ บาท
รายได้จากแหล่งอื่น
๑๐,๙๒๙,๐๙๕.๘๒ บาท
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
๑๑,๗๐๕,๕๖๐.๗๗ บาท
ค่าใช้จ่ายจาการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๑,๔๔๘,๒๑๙.๓๕ บาท
ค่าตอบแทน
๑,๘๒๐,๘๘๑.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
๑,๙๑๗,๙๒๐.๘๑ บาท
ค่าวัสดุ
๑,๐๒๐,๑๐๖.๐๖ บาท
ค่าสาธารณูปโภค
๙๖๓,๐๑๗.๖๓ บาท
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
๒๐๔,๕๐๒.๙๘ บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
๑๗,๓๗๔,๖๔๗.๘๓ บาท
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๖๙,๐๘๗.๐๖ บาท
(๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สินทรัพย์รวม
๑๓,๖๖๔,๖๕๐.๙๓ บาท
หนี้สินรวม
๘,๕๘๑,๔๔๘.๓๙ บาท
ส่วนทุนรวม
๕,๐๘๓,๒๐๒.๕๔ บาท
(๓) รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานที่สาคัญพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะนิติศาสตร์
มีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน ๕,๖๖๙,๐๘๗.๐๙ บาท หรือขาดทุนลดลง
๓๕๗,๑๔๙.๑๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๕.๙๓ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะมีรายได้จาการดาเนินงานลดลง
และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
๒. คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี ห นี้ สิ น รวมทั้ ง สิ้ น ๘,๕๘๑,๔๔๘.๓๙ บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น จ านวน
๕,๙๙๒,๑๐๔.๙๔ บาทคิดเป็นร้อยละ ๒๓๑.๔๑ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กองทุน
๓. คณะนิติศาสตร์มีความคล่ องตัว ทางการเงินลดลงและเปลี่ ยนสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดได้ช้า
เนื่องมาจาการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กองคลัง

จึงเสนอ...

๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน
คณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การจัดทาแผนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น เรื่อง
การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะ และหน่วยงานต่างๆ รายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจานวนเท่าไหร่ รวมทั้ง
ควรพิจารณาหารายได้เพิ่มเติม
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การกาหนดรูปแบบรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงินของ
คณะต่างๆ เห็นควรให้มีรูปแบบในการรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงินเป็นรูปแบบเดียวกัน และควรมีการ
สรุปวิเคราะห์งบการเงินให้มีความละเอียดและชันเจนมากยิ่งขึ้น
๓. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยไปพิจารณา เรื่อง งบการเงินของมหาวิทยาลัย
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ย งที่จ ะเกิดขึ้น เพื่อมหาวิทยาลั ย จักได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานให้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๓ รูปแบบและวิธีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพและสารสนเทศ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่อ ทราบ ส านั ก งานประกั น คุ ณภาพฯ ได้ จั ดท ารู ปแบบและวิ ธี การประเมิ น คุณ ภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหลักการดาเนินงานเป็นตามกรอบแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้มีการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ
การประเมิน คุณภาพภายใน ปี การศึ กษา ๒๕๕๘ จากคณะหน่ ว ยงานเพื่ อน าข้ อมูล ดัง กล่ าวมาพั ฒ นาปรับ ปรุ ง
กระบวนการและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานักและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑ ช่วงการประเมินคุณภาพภายใน
๑.) ระดับหลักสูตร กาหนดประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.) ระดับคณะ
กาหนดประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.) ระดับสานัก
กาหนดประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔.) ระดับสถาบัน กาหนดประเมินคุณภาพภายใน ช่วงสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ - สานักงานประกันคุณภาพฯ สามารถปรับเปลี่ยนกาหนดเวลาข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี.้ ..

๗
ทั้งนี้ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้เปรียบเทียบประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยน
การดาเนินงานเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้จัดทาแผนการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒ แนวทางการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็ นชอบให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร โดยเป็ น ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/หลักสูตร จานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๘๖ หลักสูตร รวมเป็นงบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สานัก ให้ใช้งบประมาณการดาเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ดังนี้
๑. รูปแบบละวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะ
สานัก และมหาวิทยาลัย
๒. การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรละ
๑,๐๐๐ บาท จานวน ๘๖ หลักสูตร
๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณา จัดทากระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นการทารายงานส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๔ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อ ๑๒ (๑) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดว่า “การประเมินข้าราชการข้าราชการที่
ดารงตาแหน่งประเภทบริ หารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกาหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ประเมินอธิการบดี นั้น
กอปรกับการประเมิน...

๘
กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๘)
ของข้ อบั ง คับ ฉบั บ ดัง กล่ าว ได้ก าหนดว่า “ให้ ห น่ว ยงานส่ งผลการประเมินการปฏิ บัติร าชการของข้าราชการใน
หน่วยงานของตนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยก่อนนาเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการผลประเมินผลปฏิบัติราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่
จึ ง ขอรายงานผลการประเมิน ปฏิบั ติ ร าชการของอธิ ก ารบดี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบครึ่ งปี แ รก
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ดังนี้
คะแนนองค์ประกอบที่ ๑
(๗๐ คะแนน)
๖๕
หมายเหตุ

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒
(๓๐ คะแนน)
๒๘

รวมคะแนน

ระดับผลการประเมิน

๙๓

ดีเด่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ระดับดีเด่น
คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน
ระดับดีมาก
คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙ คะแนน
ระดับดี
คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙ คะแนน
ระดับพอใช้
คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙ คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง
คะแนนต่ากว่า ๖๐ คะแนน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

อธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งกรอบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ซึ่งเริ่มดาเนินงานใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามรายไตร
มาส
ในการนี้ ส านั กงานประกัน คุ ณภาพฯใคร่ ขอนาเสนอรายงานผลการด าเนิ นงานประกัน คุ ณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๕ เดือน ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้
๑.๑ ระดับสถาบัน...

๙
๑.๑ ระดับสถาบัน

๑.๗๔
๒.๔๕
-

ผลดาเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
๒.๖๖
๓.๐๗
๒.๐๐

เป้าหมาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๘๓
๔.๔๐
๕.๐๐

๓.๐๐

-

๓.๐๐

๕.๐๐

๒.๕๐
๒.๕๗

๒.๕๕
๒.๒๔

๒.๕๒
๒.๗๐

๓.๘๓
๔.๑๔

องค์ประกอบ

Input

Process Output

๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การวิจัย
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม
๔. การทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
รวม

๓.๗๙
๒.๗๗
-

๒.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐

๓.๔๕

หมายเหตุ
๑. การผลิตบัณฑิต
 Input คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของ ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 Process คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของ ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 Output คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
๒. การวิจัย
 Input คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 Process คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
 Output คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม
 Process คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
๔. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม *
 Process คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
 Process คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบันและตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 Output คือ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ
ข้อสังเกต…

๑๐
ข้อสังเกตการดาเนินงานระดับสถาบัน
๑. หลายหน่วยงาน“อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานร่วมกับคณะ/หน่วยงาน”และ “ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาที่ต้องดาเนินการ” ซึ่งส่งผลต่อค่าคะแนนผลการดาเนินงานในภาพรวมของสถาบัน
๒. บางคณะมีปั ญหาในการติดตามผลการดาเนินงานระดับหลั กสู ตร ทาให้ “ไม่สามารถรายงาน” หรือ
“รายงานไม่ครบตามกรอบระยะเวลา” ได้ ซึ่งทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและกาหนดวิธีการแก้ไขหรือ
ปรับ ปรุงผลการดาเนิน งานในระดับหลั กสู ตร คณะ และสถาบันอาจไม่ตรงกับปัญหาที่หลั กสู ตร/คณะต้องการให้
ปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ คณะควรกากับการติดตามผลการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร และชี้แจงกรอบระยะเวลา/ปฏิทินการรายงานผลการดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
รายงานในระบบUBUTQF Mapper หรือ การรายงานผลการดาเนินงานตามรอบรายงานการประกันคุณภาพภายใน
เป็นต้น
๓. การรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ (process) ในหลายตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ในช่วงวางระบบ/วางแผนการดาเนินงานเท่านั้น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการดาเนินงานในระยะ ๖ เดือน “ควรอยู่ในช่วงการติดตามผลการดาเนินงาน”
และการประเมินผลงานระยะ ๕ เดือนแรก เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ จักใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน/ปรับ
แผนการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานที่ยังไม่บรรลุตามแผน/เป้าหมายการดาเนินงาน
๑.๒ ระดับคณะ
คณะ
๑. เภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
๓. พยาบาลศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. วิศวกรรมศาสตร์
๖. เกษตรศาสตร์
๗. คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
๘. ศิลปศาสตร์
๙. บริหารศาสตร์
๑๐. นิติศาสตร์
๑๑. รัฐศาสตร์

๓.๓๕

๓.๕๗

๒.๕๗

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ เดือน
๓.๓๕

๒.๘๓

๒.๗๑

๓.๖๕

๒.๘๙

๔.๐๕

(๑.๑๕)

๐.๗๗
๓.๐๐
๓.๗๑
๒.๓๑
๑.๑๘

๓.๑๔
๓.๑๔
๒.๕๗
๒.๑๔
๒.๕๗

๑.๘๒
๑.๐๕
๓.๗๙
๑.๔๗
๒.๔๖

๒.๒๑
๒.๗๘
๓.๑๑
๒.๐๙
๒.๑๒

๓.๗๙
๔.๕๕
๔.๙๒
๔.๑๑
๓.๙๓

(๑.๕๘)
(๑.๗๗)
(๑.๘๑)
(๒.๐๒)
(๑.๘๑)

๑.๕๔
๒.๑๙
๐.๘๕
๒.๐๘

๓.๒๙
๒.๘๖
๓.๑๔
๒.๕๗

๐.๖๗
๒.๔๘
๓.๒๐
๐.๗๑

๒.๓๕
๒.๕๙
๒.๔๔
๒.๑๓

๓.๘๘
๓.๘๔
๔.๒๒
๓.๓๙

(๑.๕๓)
(๑.๒๕)
(๑.๗๘)
(๑.๒๕)

Input Process Output

ค่า
คะแนนที่ต่าง
เป้าหมาย
จากค่า
เป้าหมาย
๔.๔๓
(๑.๐๘)

๑๑
หมายเหตุ
๑. Input คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของ ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๒. Process คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของ ๗ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
- ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน
- ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
๓. Output คือ ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของ ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ข้อสังเกตการดาเนินงาน ระดับคณะ
๑. ในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม พบว่า จากจานวนหลักสูตรทั้งหมด ๘๖ หลักสูตร
มีการรายงานผลการดาเนินงาน ๘๑ หลักสูตรและไม่รายงาน ๕ หลักสูตร (ทั้งหมดเป็นหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์)
แต่ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรสามารถนามาวิเคราะห์ได้ ๖๓ หลักสูตร และไม่สามารถนามาวิเคราะห์ได้
๑๘ หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงานน้อยกว่า ๘ ตัวบ่งชี้จาก ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนั้น คณะควร
ติดตามผลการดาเนินงานในระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ จักได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรภายในคณะได้ทันการณ์
๒. ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับค่า FTEs ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา และ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบันเกณฑ์ข้อ ๒ การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ยังไม่สามารถ
รายงานผลการดาเนินงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการยืนยันข้อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา
ร่วมกับคณะต่างๆ

๓. ผลการ…

๑๒
๓. ผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย หลายคณะยังมีปริมาณผลงานน้อย ดังนั้นคณะควรวางแผนในการติดตาม
และรวบรวมผลการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดาเนินงานรอบ ๙ เดือน และการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะต่อไป
๔. คณะควรพิจารณา/ทบทวนแนวทางการดาเนินงานตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ (process) และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
ในตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานรอบ ๖ เดือนของคณะ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๓ ระดับหลักสูตร

คณะ
๑. คณะเภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
๓. คณะพยาบาลศาสตร์
๔. คณะวิทยาศาสตร์
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. คณะเกษตรศาสตร์
๗. คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
๘. คณะศิลปศาสตร์
๙. คณะบริหารศาสตร์
๑๐. คณะนิติศาสตร์
๑๑. คณะรัฐศาสตร์
ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่ ๑
การกากับมาตรฐาน
ไม่
ผ่าน
รวม
ผ่าน
๖
๖

องค์ประกอบที่ ๒-๖
ไม่
รายงาน
-

วิเคราะห์ผลรายงาน
ไม่ได้
ได้
๖

คะแนน
ภาพรวม
หลักสูตร
๒.๕๘

๓

-

๓

-

-

๓

๒.๓๙

๑
๒๑
๑๖
๘

-

๑
๒๑
๑๖
๘

-

๑๖
-

๑
๕
๑๖
๘

๒.๓๐
๐.๖๓
๓.๐๕
๒.๙๓

๒

-

๒

-

-

๒

๒.๐๙

๑๕
๖
๑
๓
๘๒

๒
๒
๔

๑๕
๘
๑
๕
๘๖

๕
๕

๒
๑๘

๘
๘
๑
๕
๖๓

๑.๐๗
๑.๘๑
๑.๔๐
๐.๕๕
๑.๘๙

ข้อสังเกตการดาเนินงาน ระดับหลักสูตร
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้นจานวน ๘๖ หลักสูตร หลักสูตรที่ “รายงานผลการ
ดาเนินงาน” จานวน ๘๑ หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๙ ของหลักสูตรทั้งหมด และหลักสูตรที่ “ไม่รายงานผลการ
ดาเนินงาน” จานวน ๕ หลักสูตร (ทั้งหมดเป็นหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์) ทั้งนี้ พบว่า
๑) องค์ประกอบ…

๑๓
๑ องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน จาก ๘๑ หลักสูตรที่รายงานผลการดาเนินงาน พบว่า “ผ่านการ
กากับมาตรฐาน” จ านวน ๗๗ หลักสู ต ร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕ และ “ไม่ ผ่า นการกากับมาตรฐาน” จานวน
๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ รายละเอียดดังนี้
(๑) หลักสูต รบัญชี (คณะบริ หารศาสตร์) - อยู่ระหว่างการรอคาสั่ งแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร จากสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งเสนอ
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบ
แล้ว
(๒) หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คณะบริหารศาสตร์) - เนื่องจากดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลากาหนด
(๓) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (คณะรัฐศาสตร์) – คุณสมบัติและจานวน
อาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด โดยคณะกรรมการประจา
คณะ มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
(๔) รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (คณะรั ฐ ศาสตร์ )
– คุณสมบัติและจานวนอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ปิ ด หลั ก สู ต รแล้ ว ทั้ ง นี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขอปิ ด หลั ก สู ต รจาก
สภามหาวิทยาลัย
๒. หลักสูตรที่มีการรายงานผลการดาเนินงานจานวน ๘๑ หลักสูตร ได้กาหนดเงื่อนไขการนาผลรายงานมา
วิเคราะห์ คือ ต้องรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อย ๘ ตัวบ่งชี้จาก ๑๓ ตัวบ่งชี้ เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์ พบว่า “วิเคราะห์ ได้ ” จ านวน ๖๓ หลั กสู ตร คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ และ “ไม่ส ามารถวิเคราะห์ ได้ ”
๑๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ดังนั้น คณะควรกากับและติดตามให้อาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการ
ดาเนินงานในหลักสูตรให้ครบถ้วน เพื่อจักได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะได้ทันการณ์
๓. หลักสูตระดับปริญญาตรี ยังไม่รายงานผลการดาเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินงาน จานวน
๒ ตัวบ่งชี้คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ ตัวบ่งชี้ที่
๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ดังนั้น กองแผนงานและคณะ
ควรเร่งติดตามผลการดาเนินงานและตรวจสอบข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
๔. หลักสูตระดับบัณฑิต ยังไม่รายงานผลการดาเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินงานจานวน ๒ ตัว
บ่งชี้คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น หลักสูตร คณะ
และสานั กงานบริ หารบัณฑิตศึกษา ควรวางแผนติดตาม รวบรวม และยืนยันผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาและ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าน้าหนักคุณภาพของแต่ละผลงาน
๕. ตัวบ่งชี.้ ..

๑๔
๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลเกี่ยวกับร้อยละอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และจานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้า งอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องมีผลการดาเนินงาน พบว่า
๑) หลักสูตรที่รายงานผลงานระบุผลการดาเนินงาน จานวน ๖๒ หลักสูตร แบ่งเป็น
(๑) มีค่าคะแนนผลการดาเนินงาน จานวน ๕๕ หลักสูตร (ร้อยละ ๕๙.๑๓)
(๒) รายงานค่าคะแนนเท่ากับ “ศูนย์” จานวน ๕ หลักสูตร (ร้อยละ ๗.๔๐)
๒) หลักสูตรที่ไม่รายงานผลการดาเนินงาน(N/A) จานวน ๑๙ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๓.๔๕)
ดังนั้น คณะควรมีการวางแผนในการติดตามเพื่อรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร และควรรายงาน
ตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทราบสถานการณ์และสามารถปรับปรุง/แก้ปัญหาร่วมกันได้ทันถ่วงที
๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พบว่า จากหลักสูตรที่รายงานผลงานทั้งหมด ๘๑ หลักสูตร
๑) หลักสูตรที่รายงานผลงานระบุผลการดาเนินงาน จานวน ๕๓ หลักสูตร แบ่งเป็น
(๑) มีค่าคะแนนผลการดาเนินงาน จานวน ๔๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๕๓.๐๘)
(๒) รายงานค่าคะแนนเท่ากับ “ศูนย์” จานวน ๑๐ หลักสูตร (ร้อยละ ๑๒.๓๔)
๒) หลักสูตรที่ไม่รายงานผลการดาเนินงาน (N/A) จานวน ๒๘ หลักสูตร (ร้อยละ ๓๔.๕๕)
ดังนั้น คณะควรมีการวางแผนในการติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและควรรายงาน
ตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทราบสถานการณ์และสามารถปรับปรุง/แก้ปัญหาร่วมกันได้ทันถ่วงที
๗. ตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการและตัวบ่งชี้เชิงผลลัพธ์ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินเป็นระดับ คือ ระดับ ๐ ถึง ๕ ได้แก่
ระดับที่ ๑ มีระบบและมีกลไก ไม่มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ระดั บ ที่ ๒ มี ร ะบบและกลไก มี การนาระบบและกลไกไปสู่ ก ารปฏิ บัติ / ดาเนิน งาน มีก ารประเมิ น
กระบวนการ ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ระดั บ ที่ ๓ มี ร ะบบและกลไก มีก ารน าระบบและกลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ/ ด าเนิน งาน มีก ารประเมิ น
กระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ระดับที่ ๔ มีระบบและกลไก มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวน
การ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ซึ่งมีจานวน ๙ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริห ารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งจากผลการรายงานผลการ
ดาเนินงาน พบว่า มีค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ ๑ ถึง ๔
ในปีการศึกษา…

๑๕
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นการดาเนินงานในรอบปีที่ ๒ ตามเกณฑ์ฯ นี้ ซึ่งผลการดาเนินงานควรจะอยู่ใน
ระดับ ๒ หรือ ๓ ดังนั้น หลักสูตรและคณะ ควรพิจารณาผลการดาเนินงานที่รายงานว่าเป็นไปตามที่รายงานหรือไม่
และสามารถดาเนินงานตามที่เกณฑ์กาหนดเพื่อให้ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงขึ้นได้อย่างไร
๘. ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ผลการดาเนินงานของระดับหลั กสู ตรในองค์ประกอบที่ ๒ ถึง ๖ ควรมีผ ลการ
ดาเนินงานใน ระดับคุณภาพ “ดี” (คือ มีค่าคะแนนโดยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๐๑ ขึ้นไป) เพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน คุณภาพหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ หลั กสูตรในฐานข้ อมูล หลั กสูตร (Thai Qualification Register : TQR)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น หลักสูตรและคณะควรวิเคราะห์
ผลงาน และวางแผนการดาเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรต่อไป
๑.๔ ระดับสานัก (หน่วยงานสนับสนุน)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
ภาพรวม
ระดับคุณภาพ

ผลงาน รอบ ๖ เดือน
สานักคอมพิวเตอร์
สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการ
ฯ
ฯ
๓.๐๐
๒.๘๘
๒.๖๓
๒.๑๓
๒.๐๐
N/A
๔.๕๐
N/A
๒.๘๐
๒.๓๐
๓.๐๐
๑.๗๐
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

ข้อสังเกตการดาเนินงาน ระดับสานัก (หน่วยงานสนับสนุน)
๑. ในองค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของสานักฯ ซึ่งใช้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ปีการศึกษา
๒๕๕๓ ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ และองค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงานพบว่า
ทุกหน่วยงานระดับสานัก มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็น ๐ ถึง ๑ คะแนน ดังนั้น หน่วยงานในระดับสานัก ควรมี
การทบทวน/พิจารณาวางแผนการติดตามผลการดาเนินงาน และหาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่
ยังไม่บรรลุตามแผนการดาเนินงาน
๒. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้
ข้อ เสนอแนะในการวางระบบการประกั น คุ ณภาพภายใน และการจั ดการความรู้ ควรด าเนิน งานในครอบคลุ ม
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภายใต้โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ประชุมหารือ
แนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (U Place) และ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จักได้นาเสนอรายละเอียดต่อไป

จึงเสนอที.่ ..

๑๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในประเด็นต่อไปนี้
๑. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม
๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙) ระดับสถาบัน คณะ หลักสูตร
๒. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม
๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙) ระดับสานัก (หน่วยงานสนับสนุน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติใช้เงินทุนสารองจ่ายมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
๖๒๕ KVA ประจาศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- ขอถอนระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากได้รับงบประมาณ
จัดสรรจากเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท และ
สานักงบประมาณ…

๑๗
ส านั กงบประมาณได้อ นุ มั ติแ ผนปฏิ บั ติ การและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามกรอบงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดทั้งหมด ๕๐ ตัวชี้วัด
มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่สรุปผล ๔๓ ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า ส่วนมากยังไม่อยู่ในช่วงรายงาน
ข้อมูล เช่น จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่, จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จะทราบผลในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
สาหรับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, ผลงาน
การให้บริการวิชาการ, ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่สรุปผล ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดโครงการและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท
ณ สิ้นไตรมาส ๒ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๘๓,๒๙๗,๙๒๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนด ร้อยละ ๙.๕๘ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภาพรวมร้อยละ ๕๒) โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้
งบรายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย

๗๐๖,๘๔๕,๔๐๐.๐๐ ๓๒๙,๘๖๓,๙๔๐.๙๔

๓๗๖,๙๘๑,๔๕๙.๐๖

๔๖.๖๗

- งบบุคลากร

๒๔๐,๗๗๒,๕๐๐.๐๐

๑๒๑,๙๓๑,๕๘๔.๘๒

๑๑๘,๘๔๐,๙๑๕.๑๘

๕๐.๖๔

- งบดาเนินงาน

๗๘,๘๔๒,๗๐๐.๐๐

๒๖,๒๖๖,๐๘๑.๑๒

๕๒,๕๗๖,๖๑๘.๘๘

๓๓.๓๑

- งบเงินอุดหนุน

๓๘๗,๒๓๐,๒๐๐.๐๐

๑๘๑,๖๖๖,๒๗๕.๐๐

๒๐๕,๕๖๓,๙๒๕.๐๐

๔๖.๙๑

ข. รายจ่ายลงทุน

๑๙๖,๗๑๐,๒๐๐.๐๐

๕๓,๔๓๓,๙๘๐.๙๒

๑๔๓,๒๗๖,๒๑๙.๐๘

๒๗.๑๖

- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง

๖๑,๔๒๙,๒๐๐.๐๐
๑๓๕,๒๘๑,๐๐๐.๐๐

๓๑,๒๙๙,๔๔๐.๙๒
๒๒,๑๓๔,๕๔๐.๐๐

๓๐,๑๒๙,๗๕๙.๐๘
๑๑๓,๑๔๖,๔๖๐.๐๐

๕๐.๙๕
๑๖.๓๖

๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐.๐๐ ๓๘๓,๒๙๗,๙๒๑.๘๖

๕๒๐,๒๕๗,๖๗๘.๑๔

๔๒.๔๒

ก. รายจ่ายประจา

รวม

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม

(๒.๑) รายจ่ ายประจ า ประกอบด้ว ย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุ น ได้รั บจัดสรร
งบประมาณ ๗๐๖, ๘๔๕,๔๐๐ บาท มี ก ารเ บิ ก จ่ า ยสะสม ๓๒๙, ๘๖๓,๙๔๐. ๙๔ บาท คงเหลื อ
๓๗๖,๙๘๑,๔๕๙.๐๖ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๖.๖๗ ซึ่ ง ต่ ากว่ า เป้ า หมายที่ รั ฐ บาลก าหนด ร้ อ ยละ ๘.๓๓
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๕๕)
(๒.๒) รายจ่ ายลงทุน ประกอบด้ว ย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑๙๖,๗๑๐,๒๐๐ บาท ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๒๐๒,๕๖๗.๙๒ บาท มีเงินเหลือ
จ่ าย จ านวน ๕,๕๐๗,๖๓๒.๐๘ บาท และได้ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ ว ๕๓,๔๓๓,๙๘๐.๙๒ บาท ยังไม่เบิกจ่า ย
๑๓๗,๗๖๘,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๖ ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายทีร่ ฐั บาลกาหนด ร้อยละ ๑๒.๘๔
(เป้าหมาย…

๑๘
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๔๐) ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนดในไตรมาสที่ ๓ โดยมีรายละเอียดสรุปข้อมูลงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจาแนกตามผลผลิต มีทั้งหมด ๑๒ ผลผลิต สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จานวน ๒ ผลผลิต คือ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และผลงานการให้บริการวิชาการ และไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จานวน ๑๐ ผลผลิต
(เป้าหมายที่รัฐ บาลกาหนดภาพรวม ร้ อยละ ๕๒) ทั้งนี้ มี ๒ ผลผลิ ต ไม่มีผ ลการเบิกจ่ายแต่มีผ ลการดาเนินงาน
คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีการดาเนินงานโดยการยืมรายได้มหาวิทยาลัยโดยจะนาส่ง
ใช้ใบสาคัญรับเงินในภายหลัง และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ยั ง ไม่ อ ยู่ ใ นช่ ว งที่ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ส าหรั บ อี ก ๘ ผลผลิ ต ที่ เ บิ ก จ่ า ยไม่ เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาล
กาหนดในไตรมาส ๓ ซึ่งมีเป้าหมายในภาพรวมสะสมร้อยละ ๗๓
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๒
(๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาประวัติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีการกาหนดแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แบบปีเว้นปี โดยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน ๕ คน และรับนักศึกษา จานวน ๑๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยังมีผู้ที่
สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวอีกจานวนหนึ่งและทางคณะมีความพร้อมที่จะดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจดังกล่าว ทางคณะ
จึงมีความประสงค์ที่จ ะเปิ ดรับ นั กศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๕ คน โดยการปรับแผนการรับนักศึกษา
ดังกล่ า ว ทางคณะได้ต รวจสอบความถู กต้ องครบถ้ ว นของข้อ มูล ความพร้ อมในการรับ นัก ศึก ษาเพิ่ มเติม ร่ว มกั บ
กองแผนงานแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ จานวน...

๑๙
๑.๑ จานวนนักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
รหัสแรกเข้า
๕๘
รวม

จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท (คน)
แผน ก๑
แผน ก๒
แผน ข
๕
๕
-

๑.๒ อัตราส่วนจานวนอาจารย์ : จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท
โดยหลักสูตรฯมีอาจารย์ประจาทั้งสิ้น ๕ ท่าน และมีนักศึกษาคงค้างทั้งหมด ๕ คน (ดังแสดงในตารางข้างต้น)
ดังนั้น ในการคานวณอัตราส่วนจานวนอาจารย์ : จานวนนักศึกษา
๕ ท่าน : ๕ คน
อาจารย์ ๑ ท่าน ต่อ นักศึกษา ๑ คน
๑.๓ ประมาณการแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระยะ ๕ ปี หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ชั้นปีที่ ๑
๕
๕
๑๐
๑๐
ชั้นปีที่ ๒
๕
๕
๑๐
๑๐
ชั้นปีที่ ๓
๕
๕
๑๐
ชั้นปีที่ ๔
๕
๕
๑๐
รวมจานวนนักศึกษา
๕
๑๐
๒๐
๒๐
๒๕
๒๐
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
๕
๕
การศึกษา
ระดับชั้นปี

๒๕๖๔
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

๑.๔ ค่า ใช้จ่ า ยต่ อคน ของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท/คน
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คนละ ๖,๐๐๐ บาท/คน
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คนละ ๖,๐๐๐ บาท/คน
๑.๕ ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา ๑ คน
ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโท ๑ คน จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๒ ปี เท่ากับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ x ๖ ภาคการศึกษา = ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
จึงเสนอ...

๒๐
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๑.๒.๒ การเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๖ ได้บัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในกากับของรัฐ และโดยนัยดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
มีความคล่องตัวในการดาเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะดาเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อโยงกับนโยบายของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สภาสถานศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษานั้ น ๆ โดยรั ฐ สามารถก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบได้
โดยกลไกของรัฐ โดยมีหลักการสาคัญ ๑๐ ประการ
เมื่อประมาณ ปี ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยเสนอส่งร่างพระราชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
อีก ๑๔ แห่ง แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทา
หนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย ๑๔ แห่ง ว่ายังยืนยันออกนอกระบบหรือไม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้ง
ขอชะลอร่างออกไปก่อนเพื่อขอรอฟังนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม
ขณะนี้ ส ถานการณ์ ข องประเทศและสั ง คมโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ในการดาเนินการให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมเป็นไปตามนโยบายของรัฐและแผนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษาทาให้
มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยระบบการบริหารที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งการบริหารภายใต้ระบบราชการอาจมีข้อจากัดและเป็นอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบกับ ในปั จจุ บัน มีมหาวิทยาลั ยจานวน ๒๒ แห่ ง มีส ถานภาพเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับ
ของรัฐ โดยในจานวนนี้มี ๗ แห่งที่เป็นสถาบันในกากับของรัฐบาลตั้งแต่ก่อตั้ง และมี ๑๕ แห่งที่เป็นการแปรสภาพด้วย
ผลของกฎหมาย โดยในระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ แล้ ว ถึ ง ๓ แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ อี ก ๒ แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ขณะนี้ สนช. ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่งแล้ว คาดว่าจะมีผลให้มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพภายในปี ๒๕๕๙

จึงเป็นการ…

๒๑
จึงเป็ น การสมควรที่มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี จะต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
๑. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารทั่ ว ไปและบริ ห ารวิ ช าการ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณและการเงิน
๒. จั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพ
ไปเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ และจั ด ท าร่ า งกฎหมายล าดั บ รอง(ได้ แ ก่ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ) ซึ่ ง ออก
ตามความในพระราชบัญญัติฯ
๓. ทาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ และสาระสาคัญ ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ
๔. จัดทารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และการดาเนินการในด้านต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาเพื่อกาหนดว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มการของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตามเจตนารมณ์ ข้ างต้ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑. เห็น ชอบในหลั กการให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนินการศึกษาข้อมูล และเตรียมความ
พร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน จานวน ๕ ชุด ดังนี้
(๑) คณะกรรมการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ะบบเพื่ อ จั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
อานาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างการบริหาร เปรียบเทียบสาระสาคัญใน
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เพื่ อ น าไปประกอบการพิ จ ารณ าจั ด ท าร่ า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย
๑. ……...............................................……..
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
กรรมการ
(เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
๗. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์…

๒๒
๑๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๒. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๑๓. อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ
๑๔. อาจารย์อภินันท์ ศรีสิริ
๑๕. อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ
๑๖. หัวหน้าสานักกฎหมายและนิติการ
๑๗. ผู้อานวยการกองแผนงาน
๑๘. นิติกร สานักงานกฎหมายและนิติการ
๑๙. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(๒) คณะกรรมการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
อานาจหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบเกี่ยวกับการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามา
ประกอบการพิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แ ละกฎหมายล าดั บ รอง
ประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองประธานกรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
กรรมการ
๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
กรรมการ
๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการ
๗. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการ
๘. ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน
กรรมการ
๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์หรือผู้แทน
กรรมการ
๑๐. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) คณะกรรมการจัดทาร่า งกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อานาจหน้าที่...

๒๓
อานาจหน้าที่ วิเคราะห์ระบบและโครงสร้างการบริหาร เปรียบเทียบระหว่างระบบใหม่กับ
ระบบเดิม และเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในกากับต่างๆ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ลาดับรองที่จะออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
๕. คณบดีและผู้อานวยการสานัก
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการกอง
กรรมการ
๗. ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน
กรรมการ
๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์หรือผู้แทน
กรรมการ
๙. หัวหน้าสานักงานกฎหมาย
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นิติกรสานักงานกฎหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และจัดทา
ร่างกฎหมายลาดับรอง รวม ๕ คณะ ดังนี้
(๓.๑) อนุกรรมการฝ่ายจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการบริหารทั่วไป
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
(…) ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
(…) นิติกรสานักงานกฎหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
(…) เจ้าหน้าที่กองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒
(๓.๒) อนุกรรมการฝ่ายจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการบริหารบุคคล
และสวัสดิการ
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ฯ
ฯลฯ ฯลฯ
(…) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(…) นิติกรสานักงานกฎหมาย
(…) เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒

(๓.๓) อนุกรรมการ...

๒๔
(๓.๓) อนุกรรมการฝ่ายจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการบริหารการคลัง
และพัสดุ
(๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ประธานอนุกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
(…) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ
(…) นิติกรสานักงานกฎหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
(…) เจ้าหน้าที่กองคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒
(๓.๔) อนุกรรมการฝ่ายจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการบริหารวิชาการ
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานอนุกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
(…) ผู้อานวยการกองบริการ
กรรมการและเลขานุการ
(…) นิติกรสานักงานกฎหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
(…) เจ้าหน้าที่กองบริการวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒
(๓.๕) อนุกรรมการฝ่ายจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๑) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
(…) หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
(…) นิติกรสานักงานกฎหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
(…) เจ้าหน้าที่สานักงานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๒. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ประธานและกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภท ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรไปพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และทาความเข้าใจ ในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ โดยเฉพาะความพร้อมของมหาวิทยาลัย เช่น วิเคราะห์เรื่องงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ และ
วิเคราะห์งบบุคลากร รวมทั้งเรื่องผลประโยชน์โดยรวมที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ และผลประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะ
ได้รับด้วย มหาวิทยาลัยควรไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง แล้วนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
๒. เห็นควร...

๒๕
๒. เห็นควรให้เพิ่มชื่อประธานสภาอาจารย์ ในคณะกรรมการชุดที่ (๑) คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
ระบบเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับ
๓. เห็นควรให้แก้ไขชื่อ คณะกรรมการชุดที่ (๓) เปลี่ยนเป็น “จัดทาหลักการของกฎหมายลาดับรอง”
มติที่ประชุม
๑. เห็น ชอบให้ มหาวิทยาลัย ดาเนิน การเตรี ยมการเพื่อปรั บเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ดังรายนามดังต่อไป
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๓ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก
(หน่วยงานสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางจุฑ ามาศ หงษ์ ทอง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั นคุ ณ ภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก
(หน่วยงานสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานสนับสนุนดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ สานัก คือ สานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สานักวิทยบริการ และสานักงานอธิการบดี
ในการนี้สานักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอนาเสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายในดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้
๑.๑ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก ยึดแนวทางตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมินให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในระดับสานัก โดยตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ๒ องค์ประกอบ คือ
๑) องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ทุกสานักดาเนินงานตามเกณฑ์เดียวกัน - โดยเป็นองค์ประกอบที่
บ่งชี้...

๒๖
รวมตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านแผนงาน บุคลากร การบริหารจัดการ การเงินและ
งบประมาณ และการประกันคุณภาพฯ จานวน ๘ ตัวบ่งชี้
๒) องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน แต่ละสานักกาหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น เอง- โดยเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ห น่ ว ยงานระดับ ส านัก ด าเนิน การตั ว บ่ง ชี้ที่ ส ะท้อ นภารกิ จของ
หน่วยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจา/บริหารสานัก
ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

หน่วย

(ตัวบ่งชี้ร่วม)
องค์ ป ระกอบที่ ๑ การบริ ห ารของ ตัวบ่งชี้
ส านั ก /หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า เพื่ อ การ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
(ตัวบ่งชี้เฉพาะ)
องค์ ป ระกอบ ๒ การพั ฒ นาตาม ตัวบ่งชี้
บทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน
รวม
ตัวบ่งชี้

สานักงาน
อธิการบดี

สานัก
สานักวิทย สานักบริหาร
คอมพิวเตอร์ฯ บริการ
ทรัพย์สินฯ

๘

๘

๘

๘

๒

๑๐

๒

๕

๑๐

๑๘

๑๐

๑๓

๑.๒ วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน - แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก (หน่วยงาน
สนับสนุน) พิจารณาผลการดาเนินงานช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และวงรอบการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สานัก
๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๔ แผนพัฒนา…

๒๗
๔.๑.๒.๔ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา มติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้สานักงานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายใน ระดับสถาบันปีก ารศึกษา ๒๕๕๗ กับหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน
สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ดาเนินงานตามมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยติดตามและรวบรวมการจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บ สถาบั น และได้ น าเสนอแผนดั ง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑.๑ แผนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับสถาบันฯ
ด้าน
ประเด็นข้อเสนอแนะฯ ที่สาคัญ
ผู้รับผิดชอบ
๑) หลักสูตร
๑. มีหลักสูตรจานวน ๑๕ หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานฯ
การศึกษา
๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
๒) บุคลากร
- จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่
มาตรฐาน
๓) พัฒนานักศึกษา
-การสร้างความเข้าใจในการประเมินผลความสาเร็จตาม สานักงานพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาฯ
๔) การวิจัย
๑. การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ
๒. การสร้างระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย
๕) การบริการวิชาการ - แผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันที่คณะมีส่วนร่วม
ที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
๖ ) แ ผ น แ ล ะ ๑. การทบทวนความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับวิสัยทัศน์ กองแผนงาน
งบประมาณฯ
เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้สะท้อนวิสัยทัศน์
๒. การกากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุก
หลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ ผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแข่งขัน
๗ ) ก า ร ป ร ะ กั น - การก ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานตาม สานักงานประกันคุณภาพฯ
คุณภาพฯ
โครงสร้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น

๒๘
ด้าน

ประเด็นข้อเสนอแนะฯ ที่สาคัญ
คุณภาพ ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ

๑.๒ แนวทางการดาเนินงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ
จากแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ข้างต้น สานักงานประกันคุณภาพฯ ร่วมกับกองแผนงานได้จัดทา
แนวทางการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗)
๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ
๓. ให้ ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง โดยเฉพาะประเด็ นการก ากั บ ติด ตามการด าเนิ นงานตาม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๕ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้คณะและมหาวิทยาลัยจัดทาค่าเป้าหมายการดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กากับติดตาม
และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร คณะและสถาบัน นั้น
สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ติดตามการกาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานัก และสถาบัน ระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) เพื่อให้
คณะ สานัก และสถาบันใช้เป็นกรอบและทิศทางการดาเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ ส านักงานประกัน
คุ ณ ภาพฯ จึ ง ขอน าเสนอค่ า เป้ า หมายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ กรอบแนวทาง…

๒๙
๑.๑ กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ระดับการประกัน
คุณภาพ
ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ
ระดับสานัก

ระดับสถาบัน

กรอบแนวทางการดาเนินงาน
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ) ปี ๒๕๕๗ ระดับ
หลักสูตร
-๖ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ) ปี ๒๕๕๗ ระดับคณะ
-๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ) ปี ๒๕๕๓
(องค์ประกอบที่ ๑,๗,๘,๙)
-๒ องค์ประกอบ : จานวนตัวบ่งชี้ขึ้นกับสานัก
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ) ปี ๒๕๕๗ ระดับสถาบัน
-๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้

๑.๒ วัตถุประสงค์การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. เพื่อให้หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน บรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายหลัก เป็น
สิ่งจาเป็นในการดาเนินการเพื่อความก้าวหน้า กิจกรรมในทุกๆวันเพื่อการปรับปรุงเติมเต็มเพื่อผลสาเร็จ
๒. เพื่อให้หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน บรรลุผลงานตามเป้าหมายในการแก้ปัญหาใน
ประเด็นการดาเนินงานที่ยังไม่บรรลุผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเหมาะสมหรือเงื่อนไขที่
ต้องการ เป็นกิจกรรมจาเป็นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมหรือเงื่อนไขที่ต้องการ
๑.๓ กรอบการกาหนดค่าเป้าหมาย
- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ กาหนดค่าเป้าหมายดาเนินงาน ตามที่หน่วยงานคาดการณ์ว่าจะดาเนินการได้สาเร็จ (ข้อ)
ดังนี้
- ระดับคะแนน ๑- ค่าเป้าหมายต่าสุดที่รับได้
- ระดับคะแนน ๒- ค่าเป้าหมายในระดับต่ากว่ามาตรฐาน
- ระดับคะแนน ๓- ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป
- ระดับคะแนน ๔- ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง
- ระดับคะแนน ๕- ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสาเร็จ
<๕๐%
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ กาหนดค่าเป้าหมายดาเนินงาน เป็นร้อยละ หรือสัดส่วน ตามหน่วยการประเมิน ดังนี้
- พิจารณากาหนดค่าเป้าหมายตามข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ถ้ามี)
- ควรกาหนดค่าเป้าหมาย เป็นจานวนเต็ม ไม่ต้องมีจุดทศนิยม
๑.๔ สรุปผล...

๓๐
๑.๔ สรุ ปผลการกาหนดค่า เป้า หมายการประกัน คุณ ภาพภายใน ระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑) ภาพรวม
การกาหนดค่ าเป้ าหมายภาพรวมการประกันคุณ ภาพทุกระดั บ “มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับทุก ปี
การศึกษา (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)”
ระดับสถาบัน และคณะ มีแนวโน้มการกาหนดค่าเป้าหมายการประกันคุ ณภาพภายใน “ระดับดีมาก”
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ข้อสงสัยจากการดาเนินเป้าหมายการดาเนินงานดังกล่าว อาจเนื่องจาก
สถาบัน และคณะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
ที่กาหนดใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีการกากับการดาเนินงานลงถึงระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูต ร มีแนวโน้มการกาหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน “ระดับดี ” ขึ้นไปในทุก
คณะ/หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และระดับดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรทั้งหมด) ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ นอกจากนี้ จักเห็นได้ ว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรยังมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานระดับพอใช้
ด้วย (จานวน ๓ คณะ) เนื่องจากเป็นช่วงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในของ สกอ. ที่กาหนดใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทั้งนี้ การสานักงานประกันคุณภาพฯ จักได้วางแผนการดาเนินงานประกันฯ ในการกากับติดตาม ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
๑. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (๑๒ ครั้ง/ปี)
๒. การสร้างความเข้าใจการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร คณะ สานัก และสถาบัน เช่น เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่
เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
หน่วยงานภายใน เป็นต้น
๓. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามรายไตรมาส
๔. การประเมินคุณภาพภายใน
๔.๑ ระดับหลักสูตร
๔.๒ ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
๔.๓ ระดับมหาวิทยาลัย
๕. การนาผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาปรับปรุงและพัฒนาของ
หน่วยงานในปีต่อไป

การดาเนินงานในแต่ละปี
การศึกษา
ทุกเดือน
ตลอดปี

ทุก ๓ เดือน
สิงหาคม - กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

ระดับสานัก มีแนวโน้มการกาหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน “ระดับดี” ทุกสานัก แต่เป็นที่
น่ าสั งเกตว่า ระดั บ ส านั ก มีการกาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ระยะ ๔ ปี อยู่ระดับดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๑.๕ ค่าเป้าหมาย...

๓๑
๑.๕ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
๑) ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา
องค์ประกอบ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑. การผลิตบัณฑิต
๓.๘๓
๔.๑๐
๔.๑๗
๒. การวิจัย
๔.๔๐
๔.๕๒
๔.๖๓
๓. การบริการวิชาการ
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕. การบริหารจัดการ
๔.๐๓
๔.๗๓
๔.๗๗
ผลการประเมินตนเอง (ค่าเป้าหมาย)
๔.๑๙
๔.๔๘
๔.๕๔
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก

๒๕๖๑
๔.๒๓
๔.๗๕
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๐
๔.๖๐
ดีมาก

๒) ระดับคณะ
กลุ่มสาขา

คณะ

กลุ่มวิทย์-สุขภาพ ๑. คณะเภสัชศาสตร์
”____”

๒. ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

”____”

๓. คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มวิทย์เทคโนโลยี
”____”

๔. คณะวิทยาศาสตร์

”____”

๖. คณะเกษตรศาสตร์

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์ ๗. คณะศิลปประยุกต์ฯ
และสังคมศาสตร์
”____”
๘. คณะศิลปศาสตร์
”____”

๙. คณะบริหารศาสตร์

๒๕๕๘
๔.๔๓
(ดี)
๔.๐๕
(ดี)
๓.๗๙
(ดี)
๔.๕๕
(ดีมาก)
๔.๙๒
(ดีมาก)
๔.๑๑
(ดี)
๓.๙๓
(ดี)
๓.๘๘
(ดี)
๓.๘๔
(ดี)

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔.๔๘
๔.๕๖
(ดี)
(ดีมาก)
๔.๔๘
๔.๖๒
(ดี)
(ดีมาก)
๓.๘๐
๔.๐๐
(ดี)
(ดี)
๔.๕๗
๔.๕๙
(ดีมาก)
(ดีมาก)
๔.๙๒
๕.๐๐
(ดีมาก)
(ดีมาก)
๔.๒๐
๔.๒๔
(ดี)
(ดี)
๓.๙๔
๔.๑๖
(ดี)
(ดี)
๓.๙๔
๔.๐๐
(ดี)
(ดี)
๔.๐๘
๔.๑๓
(ดี)
(ดี)

๒๕๖๑
๔.๖๑
(ดีมาก)
๔.๗๒
(ดีมาก)
๔.๐๓
(ดี)
๔.๖๐
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)
๔.๒๖
(ดี)
๔.๒๒
(ดี)
๔.๐๓
(ดี)
๔.๑๗
(ดี)

๓๒
”____”

๑๐. คณะนิติศาสตร์

”____”

๑๑. คณะรัฐศาสตร์

๔.๒๒
(ดี)
๓.๓๙
(พอใช้)

๔.๓๙
(ดี)
๓.๖๘
(ดี)

๔.๔๗
(ดี)
๔.๕๑
(ดีมาก)

๔.๕๐
(ดี)
๔.๖๕
(ดีมาก)

๓) ระดับหลักสูตร
จานวนหลักสูตร

คณะ
๕๘
๑. เภสัชศาสตร์

๒. วิทยา
แพทยศาสตร์ฯ
๓. พยาบาล
ศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์

๕๙

๖๐

๖๑

ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร
ป.โท ๔ หลักสูตร ป.โท ๔ หลักสูตร ป.โท ๔ หลักสูตร ป.โท ๔ หลักสูตร
ป.เอก ๑ หลักสูตร ป.เอก ๑ หลักสูตร ป.เอก ๑ หลักสูตร ป.เอก ๑ หลักสูตร
รวม ๖ หลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร
ป.ตรี ๒ หลักสูตร ป.ตรี ๒ หลักสูตร ป.ตรี ๒ หลักสูตร ป.ตรี ๒ หลักสูตร
ป.โท ๑ หลักสูตร ป.โท ๑ หลักสูตร ป.โท ๑ หลักสูตร ป.โท ๑ หลักสูตร
รวม ๓ หลักสูตร รวม ๓ หลักสูตร รวม ๓ หลักสูตร รวม ๓ หลักสูตร
ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร ป.ตรี ๑ หลักสูตร

ป.ตรี ๑๑
หลักสูตร
ป.โท ๗ หลักสูตร
ป.เอก ๓ หลักสูตร
รวม ๒๑ หลักสูตร
๕. วิศวกรรม
ป.ตรี ๖ หลักสูตร
ศาสตร์
ป.โท ๕ หลักสูตร
ป.เอก ๕ หลักสูตร
รวม ๑๖ หลักสูตร
๖.เกษตรศาสตร์ ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๓ หลักสูตร
ป.เอก ๒ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
๗. ศิลป
ป.ตรี ๒ หลักสูตร
ประยุกต์ฯ
๘. ศิลปศาสตร์
ป.ตรี ๑๐
หลักสูตร
ป.โท ๕ หลักสูตร
รวม ๑๕ หลักสูตร

ค่าเป้าหมายภาพรวมหลักสูตร
(ปีการศึกษา)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒.๙๙

๓.๑๓

๓.๔๔

๓.๕๘

๓.๓๕

๓.๕๐

๔.๐๕

๔.๒๑

๓.๓๓

๓.๖๘

๓.๙๓

๔.๑๙

ป.ตรี ๑๑
หลักสูตร
ป.โท ๖ หลักสูตร
ป.เอก ๓ หลักสูตร
รวม ๒๐ หลักสูตร
ป.ตรี ๖ หลักสูตร
ป.โท ๕ หลักสูตร
ป.เอก ๕ หลักสูตร
รวม ๑๖ หลักสูตร
ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๓ หลักสูตร
ป.เอก ๒ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๒ หลักสูตร

๓.๔๒

๓.๖๔

๓.๗๗

๓.๘๑

๔.๑๙

๔.๑๙

๔.๖๔

๔.๖๔

๓.๒๔

๓.๔๕

๓.๖๕

๓.๙๑

๓.๒๓

๓.๒๗

๔.๐๑

๔.๐๑

ป.ตรี ๑๐
ป.ตรี ๑๐
ป.ตรี ๑๐
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ป.โท ๕ หลักสูตร ป.โท ๕ หลักสูตร ป.โท ๕ หลักสูตร
รวม ๑๕ หลักสูตร รวม ๑๕ หลักสูตร รวม ๑๕ หลักสูตร

๒.๘๔

๓.๑๔

๓.๕๑

๓.๗๕

ป.ตรี ๑๑
หลักสูตร
ป.โท ๖ หลักสูตร
ป.เอก ๓ หลักสูตร
รวม ๒๐ หลักสูตร
ป.ตรี ๖ หลักสูตร
ป.โท ๕ หลักสูตร
ป.เอก ๕ หลักสูตร
รวม ๑๖ หลักสูตร
ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๓ หลักสูตร
ป.เอก ๒ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๒ หลักสูตร

ป.ตรี ๑๑
หลักสูตร
ป.โท ๖ หลักสูตร
ป.เอก ๓ หลักสูตร
รวม ๒๐ หลักสูตร
ป.ตรี ๖ หลักสูตร
ป.โท ๕ หลักสูตร
ป.เอก ๕ หลักสูตร
รวม ๑๖ หลักสูตร
ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๓ หลักสูตร
ป.เอก ๒ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๒ หลักสูตร

๓๓

คณะ
๙. บริหาร
ศาสตร์
๑๐. นิติศาสตร์
๑๑. รัฐศาสตร์

รวม

ค่าเป้าหมายภาพรวมหลักสูตร
(ปีการศึกษา)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จานวนหลักสูตร
๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

ป.ตรี ๗ หลักสูตร
ป.โท ๑ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๑ หลักสูตร

ป.ตรี ๗ หลักสูตร
ป.โท ๑ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๑ หลักสูตร

ป.ตรี ๗ หลักสูตร
ป.โท ๑ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๑ หลักสูตร

ป.ตรี ๗ หลักสูตร
ป.โท ๑ หลักสูตร
รวม ๘ หลักสูตร
ป.ตรี ๑ หลักสูตร

๒.๘๓

๓.๔๕

๓.๘๑

๔.๐๑

๔.๑๓

๔.๓๖

๔.๔๕

๔.๘๖

ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๒ หลักสูตร
รวม ๕ หลักสูตร
ป.ตรี ๔๗
หลักสูตร
ป.โท ๒๘ หลักสูตร
ป.เอก ๑๑
หลักสูตร
รวม ๘๖ หลักสูตร

ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๒ หลักสูตร
รวม ๕ หลักสูตร
ป.ตรี ๔๗
หลักสูตร
ป.โท ๒๗ หลักสูตร
ป.เอก ๑๑
หลักสูตร
รวม ๘๕ หลักสูตร

ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๒ หลักสูตร
รวม ๕ หลักสูตร
ป.ตรี ๔๗
หลักสูตร
ป.โท ๒๗ หลักสูตร
ป.เอก ๑๑
หลักสูตร
รวม ๘๕ หลักสูตร

ป.ตรี ๓ หลักสูตร
ป.โท ๒ หลักสูตร
รวม ๕ หลักสูตร
ป.ตรี ๔๗
หลักสูตร
ป.โท ๒๗ หลักสูตร
ป.เอก ๑๑
หลักสูตร
รวม ๘๕ หลักสูตร

๑.๖๐

๓.๓๗

๓.๕๔

๔.๑๕

๓.๑๙

๓.๕๖

๓.๘๙

๔.๑๐

๔) ระดับสานัก
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
สนอ.
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์ฯ สานักบริหารทรัพย์สินฯ
องค์ประกอบ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖ ๒๕๖๑ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๖
๐
๙
๐
๑
ตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
หน่วยงาน

๔.๘๘
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๕.๐๐
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๕.๐๐
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๔.๖๓
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๔.๖๓
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๔.๖๓
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)

๔.๒๕
(ดี)
๕.๐๐
(ดีมาก)

รวม
ระดับคุณภาพ

๔.๙๐
ดีมาก

๕.๐๐
ดีมาก

๕.๐๐
ดีมาก

๔.๗๐
ดีมาก

๔.๗๐
ดีมาก

๔.๗๐
ดีมาก

๔.๔๐
ดี

๔.๒๕
(ดี)
๕.๐๐
(ดี
มาก)
๔.๔๐
ดี

๕.๐๐
(ดีมาก)
๕.๐๐
(ดีมาก)
๕.๐๐
ดีมาก

๔.๑๓ ๔.๑๓ ๔.๑๓
(ดี)
(ดี)
(ดี)
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐
(ดีมาก) (ดี (ดีมาก)
มาก)
๔.๓๐ ๔.๓๐ ๔.๓๐
ดี
ดี
ดี

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน
๒. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระดับคณะ
๓. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตร
๔. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ระดับสานัก
๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
มติที่ประชุม...

๓๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๑.๒.๖ รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน
- ย้ายไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑.๒.๗ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกาหนด
ของนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อรับรองการสาเร็จการศึกษา
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๘
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ รหัส ๕๑๑๗๘๐๐๐๑๑ ซึ่งเข้าศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่ศึกษาเกิน
เกณฑ์ข้อบังคับกาหนด ในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จานวนหลายท่านในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ โดยเกิด
จากการบริหารจัดการของหลักสูตร อันมิ ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา ทาให้มีผลกระทบต่อกระบวนการจัดทา
วิทยานิพนธ์จนเกิดความล่าช้า ซึ่งนักศึกษาผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ แล้ว และอยู่ระหว่างรอการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ๒ บทความ และระดับนานาชาติอีก ๑ บทความ
จากนั้นสภามหาวิท ยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการศึกษาให้ กับ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ อีกครั้ง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เนื่องจากนักศึกษาผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ แล้ว และได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
แล้ว ๒ บทความ คือ ๑) วารสารเกษตรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒) และ ๒)
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒) แต่อยู่ระหว่างรอการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาระดับนานาชาติ ๑ บทความ โดยนักศึกษาส่งบทความเพื่อไปขอตีพิมพ์ในวิทยาสารเกษตรศาสตร์
(Kasetsart journal (Social Sciences) (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑))
ซึ่งในเวลาต่อมาวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart journal (Social Sciences) ได้ยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ (Jan-Apr ๒๐๑๗, Volume ๓๘ Number ๑) เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสาร
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙ จึงมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากนักศึกษาผ่านเงื่อนไขการสาเร็จแล้ว ซึ่งเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
กาหนดให้นักศึกษาต้องตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่ า ๒ บทความ และระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า ๑ บทความ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จานวน…

๓๕
จานวนหลายท่านในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ โดยเกิดจากการบริหารจัดการของหลักสูตร อันมิใช่ความบกพร่อง
ของนักศึกษา รวมถึงเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการรอผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของนักศึกษา โดยวารสารแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาแก้ไข ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทางวารสารให้ปรับแก้รูปแบบตามที่วารสารกาหนดและ
นักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับยังวารสาร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วารสารแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและส่งกลับยังวาสาร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้ ง ที่ ๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๘ วารสารแจ้ งให้ นัก ศึกษาแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาแก้ไขและส่งกลับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart journal (Social
Sciences) ได้ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ (Jan-Apr ๒๐๑๗, Volume ๓๘
Number ๑) ซึ่งจะเห็ น ได้ว่า นั กศึ กษามีความพยายามอย่ างต่อเนื่อ งในการศึก ษา จึงเห็ นควรขยายระยะเวลา
การศึกษาให้กับนักศึกษาอีก ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสาเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่ นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิ จ ารณา อนุ มั ติข ยายระยะเวลาการศึ กษาเกิน เกณฑ์
ข้อบังคับกาหนด ของนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อรับรองการสาเร็จ
การศึกษา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๑.๒.๘ การกาหนดชื่อตาแหน่ง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระดับความ
คาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของตาแหน่ง
เวชนิทัศน์และครูพี่เลี้ยง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เสนอขอกาหนดชื่อตาแหน่ง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะของตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เพิ่มเติม จานวน ๒ ตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่ง
เวชนิทัศน์...

๓๖
เวชนิทัศน์ และตาแหน่งครูพี่เลี้ยง ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๔๑๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๙
ตามความในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ “การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้กับพนักงาน
โดยอนุโลม” แต่เนื่องจากตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ตาแหน่งดังกล่าว ก.พ.อ. ไม่ได้กาหนดชื่อตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนั้น จึงจาเป็นที่ต้องเสนอขอกาหนดชื่อตาแหน่ง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระดับความ
คาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สาระสาคัญมีดังนี้
๑. ภาระงานของตาแหน่ง โดยสรุปมีดังนี้
๑.๑ การกาหนดตาแหน่งเวชนิทัศน์ เพื่อรองรับภาระงานของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
โดยตาแหน่งเวชนิทัศน์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาสื่อการสอนทางการแพทย์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ ภาพยนตร์
การถ่ายภาพในห้องผ่าตัด ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน การวินิจฉัยโรคของแพทย์
หรือเพื่อเผยแพร่วิชาการทางการแพทย์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาสื่อทางการแพทย์
๑.๒ การกาหนดตาแหน่งครูพี่เลี้ยง เพื่อรองรั บภาระงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยตาแหน่งครูพี่เลี้ยงจะปฏิบัติงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัยทั้งกาย จิตและสังคม ประเมินติดตามพัฒนาการของ
ผู้เรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคทั้งกายใจและจิตแก่ผู้เรียน
๒. ระดับของตาแหน่ง ตาแหน่งเวชนิทัศน์ และตาแหน่งครูพี่เลี้ยง เป็นตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ โดยมี ร ะดั บ ของต าแหน่ ง เริ่ ม ต้ น จาก ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ ช านาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. คุณคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ต าแหน่ ง เวชนิ ทั ศ น์ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ใ นสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางเวชนิทัศน์
๓.๒ ตาแหน่ งครู พี่เ ลี้ ย ง ได้รั บปริ ญญาตรี หรือคุณ วุฒิ อ ย่างอื่ นที่เ ทียบเท่าได้ไม่ ต่ากว่ านี้ และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา อนุมัติชื่อตาแหน่ง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระดั บ ความคาดหวั ง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะของต าแหน่ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เพิ่มเติม จานวน ๒ ตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่งเวชนิทัศน์ และตาแหน่งครูพี่เลี้ยง
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๔.๑.๒.๙ (ร่าง) ประเด็น...

๓๗
๔.๑.๒.๙ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เพื่ อ บรรจุ ใ น
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะ/สานัก/วิทยาลัย นาไปประกอบการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะ/สานัก/วิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการทบทวน ปรับปรุงการ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เพื่อใช้บรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีทิศทางการดาเนินงานที่
ชัดเจน ดังนั้น เพื่อการดาเนินงานเป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ
รองอธิการบดีที่เป็นผู้รับรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อ ทบทวน ปรับปรุงการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เพื่อใช้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกองแผนงานได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์
ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการประชุมในวันดังกล่าว และได้นาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ กลยุ ทธ์ ตัว ชี้วั ด มาตรการ/แนวคิด โครงการ/กิ จกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุท ธศาสตร์มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะเภสัชศาสตร์
ได้ยื่นความประสงค์เพื่อขอพิจารณาต่อเวลาราชการให้กับ รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ (ตามนัยหนังสือ
บันทึกข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๓๐๘๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙) ซึ่งการดาเนินการยื่นความประสงค์เพื่อขอต่อ
เวลาราชการให้กับบุคคลดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙…

๓๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ได้มีคุณสมบัติ ภาระงานและผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๕ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์
ข้อมูลรองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
หมายเหตุ
๑. ประกาศ ก.พ.อ.
- ข้อ ๕ (๑) ดารงตาแหน่งรอง
- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ตั้งแต่ วันที่ ๑ เป็นไปตามเกณฑ์
ศาสตราจารย์ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือตาแหน่ง - คุณวุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy
ศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้น
(Pharmacy health care administration)
ปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุ
ราชการ
- ข้อ ๕(๒) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ - เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นไปตามเกณฑ์
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑.๒ ข้อบังคับฯ
- ข้อ ๖(๑) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม - สานักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์
ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๗ ( ข ) แ ห่ ง ได้รายงานผลว่ารองศาสตราจารย์สัมมนา มูล
พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพล สาร ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๗
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อ ๖ (๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- มีใบรับรองแพทย์ฯ รับรองโดยโรงพยาบาลค่าย เป็นไปตามเกณฑ์
ผ่านการตรวจสุขภาพและต้องมี
สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ๒๕๕๙ ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีสุขภาพ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับ
แข็งแรงสมบูรณ์ดี
การรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ภายในสามสิบวันก่อนวัน
ยื่นเรื่อง
- ข้อ ๖ (๓) เป็นผู้มีผลการประเมินผล - ผลการประเมินปฏิบัติราชการ ๓ ปีย้อนหลัง
เป็นไปตามเกณฑ์
ปฏิบัติราชการย้อนหลังสามปี(หกรอบ ดังนี้

๓๙
การประเมิน) ก่อนวันยื่นเรื่องโดยแต่ละ
รอบผลการประเมินอยู่ระดับดีมากขึ้นไป

๑) รอบ ๑/๒๕๕๘ ระดับดีเด่น
๒) รอบ ๒/๒๕๕๘ ระดับดีมาก
๓) รอบ ๑/๒๕๕๗ ระดับดีมาก
๔) รอบ ๒/๒๕๕๗ ระดับดีมาก
๕) รอบ ๑/๒๕๕๖ ระดับดีมาก
๖) รอบ ๒/๒๕๕๖ ระดับดีมาก

๒. ผลงานทางวิชาการ
ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้ผู้ขอต่อเวลาราชการต้องมี ผลงานทางวิชาการอันได้แก่
ตารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละหนึ่งเล่ม
หรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่าสามเรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด...
ปี พ.ศ.

ประเภท
ผลงาน
๒๕๕๘ งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

๒๕๕๘ งานวิจัย

ชื่อผลงาน
๑. Chanakit T, Low BY, Wongpoowarak
P, Moolasarn S, Anderson C. Does a transition in
education equate to a transition in practice?
Thai stakeholder’s perceptions of the
introduction of the Doctor of Pharmacy
programme
๒. Chanakit T, Low BY, Wongpoowarak
P, Moolasarn S, Anderson C. Hospital pharmacists'
perceptions of the suitability of doctor of
pharmacy graduates in hospital settings in
Thailand.
๓. สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ,ณัชชา
โพธิสาขา. สถานการณ์ใช้ยานที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของ
ประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่อง
เม็ก จังหวัดอุบลราชธานี.
๔. สัมมนา มูลสาร,วีระพัน เชื่อดวงผูญ, สมพร สังขฤกษ์.
นโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลศูนย์และ

การเผยแพร่
- วารสาร BMC Madical
Edacation ๒๐๑๕ : DOI
๑๐.๑๑๘๖/s๑๒๙๐๙-๐๑๕๐๔๗๓-๔.
- ระดับนานาชาติ
- วารสาร BMC Madical
Edacation ๒๐๑๕ ;๑๕ : ๑๘๑
. DOI ๑๐.๑๑๘๖/s๑๒๙๐๙๐๑๕-๐๔๗๑-๖.
- ระดับนานาชาติ
- วารสารวิชาการสาธารณสุข
๒๕๕๘; ๒๔(๑):๙๒-๙๙
- ระดับชาติ
- วารสารวิชาการสาธารณสุข
๒๕๕๘; ๒๔(๓):๕๑๐-๕๒๐

๔๐

๒๕๕๗ งานวิจัย

ปี พ.ศ.

ประเภท
ผลงาน
งานวิจัย

โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในมุมมองของ
เภสัชกรโรงพยาบาล.
๕. Chanakit T,Low BY, Wongpoowarak P, Moolasarn S,
Anderson C. A survey of pharmacy education in
Thailand.

- ระดับชาติ

ชื่อผลงาน

- American Journal of
Pharmaceutical education
๒๐๑๔;๗๘(๙):๑-๑๑
- ระดับนานาชาติ
การเผยแพร่

๖. กิ่งแก้ว สุระเสน, สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, อาภรณ์
จตุรภัทรวงศ์. วิธีการบริหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของ
การบริหารคลังยากรณีศึกษา : โรงพยาบาลวารินชาราบ.

- วารสารวิชาการสาธารณสุข
๒๕๕๗; ๒๓(๖):๑๐๗๗-๑๐๘๖
- ระดับชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการของบุคคลดังกล่าวสอดคล้อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ได้กาหนดว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคาแนะนา
ของอธิการบดี
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการและหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตามความเหมาะสม”
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคาขอต่อเวลาราชการและ เสนอแนะ
ต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่”
สาหรับการพิจารณากรรมการในลาดับที่ (๓) และ(๔) อธิการบดีได้พิจารณาแล้ว ดังนี้
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(๔) รองอธิการบดี...

๔๑
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนหนึ่ งคน เพื่อ เป็น ประธานกรรมการ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบกรรมการล าดับที่ (๓) และ (๔) ตาม
คาแนะนาของอธิการบดี
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา เสนอรายชื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เพื่อเป็นประธานกรรมการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
ทั้งนี้ สาหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุ การของคณะกรรมการจะได้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลั ยควรไปพิจารณา ตรวจสอบตารางผลงานทางวิชาการของผู้ ขอต่อเวลาราชการ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งไม่มีชื่อผลงานทางวิชาการ
๒. มหาวิทยาลัยควรไปพิจารณา เพิ่มช่องหมายเหตุในตารางการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ และ
เมื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
ควรให้มีผู้ลงนามรับรองด้วยว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ าณากลั่ น กรองการต่ อ เวลา
ราชการ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธาน
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการ
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๒.๒ ขออนุมัติ...

๔๒
๔.๒.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคาสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การควบคุม กากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การกากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาผลการดาเนินงาน และแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ นั้น
ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นาระบบสารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก
ผู้แทนกลุ่มสาขา จานวน ๓ คน และเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่ นกรองงบประมาณการดาเนินงานด้าน
ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการดาเนินงานที่ครอบคลุมชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การกาหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
หน่วยงานต่างๆ เสนอขอรับการจัดสรร การกากับติดตามการใช้งบประมาณ ตลอดจนการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น ICT ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
ดังกล่าว
มติที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่เสนอ
๔.๒.๓ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา…

๔๓
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (ครั้ ง ที่ ๖) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
จานวน ๑๗ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน
ซึง่ คณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา โดยผ่านมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ
และได้ผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๑ คน จาแนกเป็น
นั กศึกษาระดับ ปริ ญญาโท จ านวน ๑๐ คน และนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก จานวน ๑ คน และผ่ านที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จานวน ๖ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๑ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๐ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๕ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๒ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๑ คน
และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จานวน ๖ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑ คน
๒. คณะบริหารศาสตร์...

๔๔
๒. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๑ คน
๓. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๑ คน
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๒ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑ คน
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (ครั้ ง ที่ ๖) จ านวน ๑๗ คน จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน ๑๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม
และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ....
นางยมนา ชนะนิ ล อาจารย์ ค ณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม
เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ใช้เวลาในการอบรมประมาณ ๑ ปี สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรั บรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๙ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนในการผลิ ตผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ จานวน ๘๐ คน/ปี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข…

๔๕
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า วในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า อบรม รุ่ น ที่ ๑
จานวน ๓๒ คน อบรมในระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ จานวน ๑๗ คน
อบรมในระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการอบรมทาง
คณะพยาบาลศาสตร์ได้เชิญวิทยากรซึ่ งเป็ นอาจารย์ภ ายในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยากรภายนอก ร่ว มเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้การจัดการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีห ลั กเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนที่เป็ น แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้นา (ร่ าง) ระเบีย บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ....
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติตามลาดับดังนี้
- มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และอัตรา
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขข้อความตามมติที่
ประชุม และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทาหนังสือไปยังสานักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ (ร่ า ง) ประกาศและระเบี ย บที่ เกี่ย วข้อ ง โครงการดัง กล่ า วในเบื้ องต้ น ก่อนที่จะนาเสนอในที่ประชุ ม
สภามหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ส านั กงานกฎหมายและนิติการ ได้มีห นังสื อตอบกลั บมายังคณะพยาบาลศาสตร์
(อ้างถึงหนังสือสานักงานกฎหมายและนิติการที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องผลการ
พิจ ารณาตรวจสอบร่ างระเบีย บฯ ว่าด้ว ยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม พ.ศ. ....)
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ปรับแก้ไขข้อความดังกล่าวตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอแนะและได้นา
(ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขข้อความตามมติที่ประชุม และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ....
ที่ประชุม...

๔๖
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การอบรม และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด อบรม พ.ศ. .... หน้ า ที่ ๑ ค านิ ย าม “หลั ก สู ต รการอบรม” เพิ่ ม เติ ม ค าว่ า
“หรือหลักสูตรอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด” ต่อท้ายประโยค
๒. เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม
และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม พ.ศ. .... หน้าที่ ๒ ข้อ ๕ แก้ไขเป็น “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ของหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง หากระเบี ย บนี้ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ ห้ น าระเบี ย บ
กระทรวงการคลังมาบังคับใช้โดยอนุโลม”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
แล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๒ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
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 อมูล เพื่ อจั ด ทารายงานประจ าปี ของมหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี และติดตามให้
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของหน่วยงาน เป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/สานัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป
ดังนั้น กองแผนงาน ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ต่างๆ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยในเบื้องต้นได้มีคณะที่ดาเนินการแล้วเสร็จ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
โดยเอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนนา ประกอบด้วย สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย สารจากอธิการบดี (กรณี (ร่าง) รายงานประจาปี
ของมหาวิทยาลัย) สารจากคณบดี (กรณี (ร่าง) รายงานประจาปี ของคณะ) และสรุปผลการดาเนินงานในการจัด
กิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัยที่สาคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของของคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
คณะ/มหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย…

๔๗
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กรณี (ร่าง) รายงานประจาปี ของคณะ) และคณะกรรมการ
ประจาคณะ (กรณี (ร่าง) รายงานประจาปี ของคณะ)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ/มหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์คณะ/มหาวิทยาลัย
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และการดาเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เป็นต้น
ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/มหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๔.๓ สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่
๔.๔.๕ การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ การดาเนินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินงานเกิดความต่อเนื่องในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยมอบให้
สานักงานสภามหาวิทยาลั ยดาเนิน การแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย และเมื่อ
ดาเนิ น การแก้ไ ขเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย ด าเนิ นการจั ด ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอบแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ดังนั้น สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน จานวน ๒๒ ชุด (ตามจานวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
แต่มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาประชุม จานวน ๔ ท่าน และได้แบบตอบรับการประเมินฯ กลับคืนมา
จานวน ๑๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑ โดยสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สภามหาวิ ท ยาลั ย ท าพั น ธกิ จ ครบถ้ ว นตามภาระหน้ า ที่ ที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อที่ ๑.๓ อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ
หัวข้อที่ ๑.๗...

๔๘
หัวข้อที่ ๑.๗ พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดี
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษอย่างเหมาะสมและรอบคอบ
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๘๒
หัวข้อที่ ๑.๑๐ วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยตามความจาเป็นและเหมาะสม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ ๔.๑๘
๒. สภามหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
หัวข้อที่ ๒.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๔๕
หัวข้อที่ ๒.๒ ด้านการวิจัย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ๓.๗๓
๓. สภามหาวิทยาลัยกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หัวข้อที่ ๓.๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของอธิการบดี
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๔๕
หัวข้อที่ ๓.๒ สภามหาวิทยาลัยได้มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของคณบดี/ผู้อานวยการสานัก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ๔.๒๗
๔. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
หัวข้อที่ ๔.๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช้อานาจกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพียงใด
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย สูงสุด คือ ๔.๖๔
หัวข้อที่ ๔.๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม (Participation)
เพียงใด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ๓.๘๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๖.๒ การพิจารณา…

๔๙
๖.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๖.๓ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในการแต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๖.๕ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมิน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๖.๖ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมิน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๙
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

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

