๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม 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. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๗. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๙. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๑. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๒. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
๑๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๕. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๘. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๙. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ…

๒
๒๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๔. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๕. นายอัมพล พันธุ์วงศ์
๖. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๗. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๘. นายสุพจน์ ชาลีพล
๙. นายประเสริฐ โสนะจิตร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการ กองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

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 ๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
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

๑.๑.๓ การขอเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
อธิก ารบดี แจ้ง ที่ประชุ มเพื่ อทราบ ด้ว ยมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ได้ จั ดท า
หนังสื อถึงส านักพระราชวัง เพื่อขอเป็ นเจ้าภาพในพระพิธีธ รรมสวดพระอภิธ รรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุ ล ยเดช มหิ ตลาธิเบศรรามาธิบดี จั กรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทั้งนี้เมื่ อ
มหาวิทยาลัยทราบวันที่อย่างเป็นทางการแล้ว จักดาเนินการแจ้งและจัดทาหนังสือเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปร่วมพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมหาวิทยาลัยเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร
ในฐานะผู้ค้าประกัน ชาระหนี้ตามสัญญาค้าประกัน ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียน
ได้เกษียณอายุราชการแล้ว
มหาวิทยาลัยโดยสานักงานกฎหมายและนิติการ (นายสุพจน์ ชาลีพล นิติกร
ปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่อง กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
ขอผ่อนชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท โดยวิธีการหักจากเงินบานาญที่ได้รับเป็น
รายเดือน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะครบถ้วนตามจานวนและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
ทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า “เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมี หนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร มาชาระหนี้จานวนทั้งหมด หากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ประสงค์จะขอผ่อนชาระหนี้ก็ให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ…

๔
ดาเนินการตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาชาระหนี้หลังจากที่มีหนังสือทวง
ถามก็ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดชาระหนี้รายอื่นๆ”
๒. ต่ อ มาวั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ดาเนินการชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและสัญญา
ค้าประกัน รวมเงินต้นและเบี้ยปรับเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป
นับตั้งแต่วันผิดนั ดจนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าว (ครบกาหนดในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่อง
ให้กับสานักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
(๒.๑) วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๙ ส านั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
พร้อมเบี้ยปรับ และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้าประกัน ชาระหนี้ตามสัญญาค้าประกัน ภายหลังจากที่ผู้
ร้ องเรี ยนได้เกษียณอายุ ราชการจากมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีแล้ ว โดยเชิ ญ นายกสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้
ความเห็ น เพื่ อ พิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วกั บ เลขาธิ ก ารส านั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ปลั ด
กระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ร้องเรียน ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
(๒.๒) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจ การสภามหาวิทยาลั ย โดยได้รับมอบอานาจจากนายกสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี รักษาการ
ในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานกฎหมายและนิติการ และนิติกรปฏิบัติการเจ้าของเรื่อง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและ
ให้ ความเห็ น เพื่อพิจารณาแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรียนดังกล่ าว กับเลขาธิการส านักงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิน และผู้
ร้องเรียน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่ ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นั้น ฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ร้องเรียน มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเป็นวงกว้าง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปหรือแนวทางเป็นที่
ยุติได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลของข้อสัญญาและมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา
วิสัยจร ยังคงยืนยันที่จะผ่อนชาระหนี้เฉพาะต้นเงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยอยู่เช่นเดิ ม จึงทาให้ไม่สามารถตก
ลงกันได้
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แจ้งว่าจะมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อให้ความเห็น
และข้ อ เสนอแนะในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต่ อ ไป (ปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับหนังสือจากสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด)
(๒.๓) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙…

๕
(๒.๓) วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ภั ทรี ยา วิ สั ยจร ได้ มี หนั งสื อยื่ นข้ อเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอผ่อนชาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเฉพาะต้นเงินโดยไม่รวมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย จานวน
๗๒๘,๗๙๒ บาท โดยขอผ่อนชาระเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (จากเดิมยื่นข้อเสนอผ่อนชาระเดือนละ ๗,๐๐๐
บาท) ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนกกว่าจะครบถ้วน
(๒.๔) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถรับเงื่อนไขการขอผ่อนชาระหนี้ดังกล่าวโดยไม่รวมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดได้
เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติส ภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙ และข้อตกลงตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และตามสัญญาค้าประกันฉบับลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือทวงถามให้ ชาระหนี้ ๒ ครั้งแล้ ว (ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๙) ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดาเนินการส่งเรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และส่วน
ความรับผิดของผู้ค้าประกันให้แก่สานักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
(๒.๕) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกระเษม กัณฑมณี ทนายความผู้รับมอบอานาจจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ได้มีหนังสืออุทธรณ์คาสั่ งทางปกครองกรณีเรียกให้บุคคลทั้งสองชาระหนี้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าว
(๒.๖) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีการ
เรียกให้ชาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าว สรุปว่า หนังสือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เรียกให้บุคคลทั้งสอง
ราย ดังกล่าวชาระเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชาระเงินเท่านั้น มิได้อาศัยอานาจตามกฎหมาย
ปกครองใด ในการออกหนังสือดังกล่าวจึงไม่เป็นคาสั่งทางปกครองที่จะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ประกอบกั บ กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เทียบเคียงคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๗/๒๕๕๒ และที่ อ.๒๖๒/๒๕๕๒) ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาคา
อุทธรณ์ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
๑. การเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิ จการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
๒. เนื่ อ งจากเมื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ทวงถามให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้าประกัน เพื่อให้
เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบุคคล
ทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวโดยชอบแล้ว และครบกาหนดระยะเวลาที่จะต้องชาระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แล้วตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่บุคคลทั้งสองไม่ได้ติดต่อชาระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด
ฉะนั้น…

๖
ฉะนั้น มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี จะดาเนินการส่ งเรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสั ยจร และ
พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ให้แก่สานักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้าประกัน
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ท อง รองอธิ ก ารบดีฝ่ ายประกั นคุ ณภาพและสารสนเทศ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันคะแนนผลการ
ประเมินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการทักท้วงผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ ๓ คุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่ง ใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบคุณภาพภายใน (CHE QA Online) ของ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คือ ตัวบ่ งชี้ ที่ ๓.๑ ใช้ผลการประเมิ นระดับหลั กสู ตร จากตั วบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) เดิม ๓.๔๕ คะแนน ปรับใหม่ ๔.๒๕ คะแนน และ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย เดิม ๓.๓๘ คะแนน ปรับใหม่ ๔.๒๕ คะแนน
ในการนี้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ยื น ยั น ผลการประเมิ น ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ท้ ว ง ซึ่ ง ในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประเมิน ทั้งสิ้ น ๑๑ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๒ มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภ ายใน
มีผลการประเมินภาพรวม ๓.๘๓๐๒ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ตัวชี้วัด
-

มิติภายนอก
ด้านการประเมินประสิทธิผล
ด้านการประเมินคุณภาพ
มิติภายใน
ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาสถาบัน

จานวนตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

๕
๒

๔.๐๓๑๐
๔.๒๕๐๐

๓
๑

๒.๙๐๖๐
๓.๔๘๐๐
๓.๘๓๐๒

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒.๓ ร้องทุกข์...

๗
๑.๒.๓ ร้องทุกข์เกี่ยวกับการดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งล่าช้า ราย นายคีรีวัฒน์ หรือ
ประจักษ์ จันทร์ตรี
มหาวิทยาลัยโดยสานักงานกฎหมายและนิติการ (นายประเสริฐ โสนะจิตร นิติกร
ปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีห นังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/๓๘๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งว่านายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี
ได้ร้องทุกข์การดาเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตาแหน่งและประเภทตาแหน่งที่มีความ
ล่าช้า ทาให้ได้รั บความเสี ยหาย ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสื อแจ้งให้นายคีรีวัฒ น์ หรือ
ประจั ก ษ์ ฯ ด าเนิ น การร้ อ งทุก ข์ ต ามกระบวนการที่ กาหนดไว้ ใ นพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ โดยจะต้องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ภายในสามสิบ วัน นั บแต่วันที่ได้รั บแจ้ งถึงการกระทาหรือคาสั่ งของผู้ บังคับบัญชา และให้ สภาสถาบันอุดมศึ กษา
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษามิได้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา ให้มีสิทธิ
เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๒) นายคีรีวัฒ น์ หรือประจักษ์ฯ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาศาสตร์ ช านาญงานพิ เ ศษ ต าแหน่ ง เลขที่ ๑๘๕ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ มี ห นั ง สื อ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๘๕๘๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีใจความสรุปได้ว่า
(๒.๑) นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อขอ
เปลี่ยนตาแหน่ง จากเดิม ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘
ชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑ และข้อ ๓ (๑) (๒) (ข) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คล (ก.บ.บ.) ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ ได้ มี ม ติ ว่ า การก าหนดต าแหน่ ง ให้ เ สนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณากรอบอัตรากาลัง ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๒ ส่วนผู้ที่เสนอเปลี่ยนตาแหน่งและได้ผ่านการประเมินแล้วให้เปลี่ยนตาแหน่งได้ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
บังคับใช้กรอบอัตรากาลัง ๔ ปี และการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ การแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาการประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หากยื่นเรื่อง…

๘
หากยื่นเรื่องภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น หากยื่นหลัง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่
(๒.๒) คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล (ก.บ.บ.) ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติยืมกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ พร้อมกับให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งรายชื่อ
กรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ และให้โครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่นาเสนอข้อมูลของอัตรากาลังที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาจัดสรรในคณะวิทยาศาสตร์
และรองอธิการบดีฝ่ ายบริ ห ารทรัพยากรมนุษย์ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปลี่ ยน
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ตามคาสั่ง ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
(๒.๓) คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล (ก.บ.บ.) ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ
และที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งคณะกรรมการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเพื่อให้แจ้งนายคีรีวัฒน์
หรื อ ประจั ก ษ์ ฯ ว่ า หากประสงค์ ข อเปลี่ ย นต าแหน่ ง ให้ ส่ ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณาเปลี่ ย นต าแหน่ ง ตามที่
คณะกรรมการกาหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์ทาหนังสือ
ขอยุติเรื่องต่อมหาวิทยาลัยและให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) และเห็นควรกาหนดแนว
ปฏิบัติและระยะเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจน
(๒.๔) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งได้ทาการประเมิน ผลการเปลี่ยนตาแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ สรุปผลได้ว่า เอกสารมีความ
ครบถ้วน เหมาะสม และภาระงานมีความสอดคล้องกับตาแหน่งงานที่ขอเปลี่ยนแล้ว
(๒.๕) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มีหนังสือถึง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งรายละเอียด ผลการประเมิน มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เป็นคู่มือต่างๆ ให้มหาวิทยาลั ยฯ ดาเนินการเปลี่ ยนตาแหน่งให้ กับนายคีรีวัฒน์ หรือ
ประจักษ์ฯ
(๒.๖) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติเห็ นชอบร่างประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่งและการเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่งว่าอยู่ในขั้นตอนใด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนระดับตาแหน่งเดิมว่า
กาหนดไว้อย่างไร
(๒.๗) คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล (ก.บ.บ.) ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่หารือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา…

๙
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อชี้แจงสาเหตุ ในการดาเนินการและการกาหนดกรอบอัตรากาลังล่าช้า เมื่อ สกอ. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถดาเนินการได้มหาวิทยาลัยฯ ก็จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้สอบถาม นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯว่าประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่
(๒.๘) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอให้มีการแก้ไขบทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ จากเดิมกาหนดว่า
หากมีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ฯ ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามข้อคับนี้ แก้ไขเป็นให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเดิม และที่ประชุมมีมติให้รอผลการตอบข้อหารือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจึงค่อย
พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
(๒.๙) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้
มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ หารื อ กรณี ก ารเปลี่ ย นต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๓๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
(๒.๑๐) เมื่ อ วั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอความทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหน่ง การดาเนินงาน
เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นและการพิจารณาคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙/- ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่ อ ทราบความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นต าแหน่ ง ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วตามหนั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(๒.๑๑) เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขอทราบความคืบการเปลี่ยนตาแหน่ง
และผู้ ช่ว ยอธิ การบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ได้ มี ห นั งสื อติ ด ตามความคืบ หน้ า ไปยัง ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกสองครั้ง คือ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๒.๑๒) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีหนังสือถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งผลการดาเนินการว่าอยู่ระหว่างติดตามผลการหารือข้อพิจารณา
ไปที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒.๑๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีหนังสือตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามายังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่ปรากฏรายละเอียดการตอบข้อหารือของ สกอ.ในหนังสือร้องทุกข์) และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็น…

๑๐
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นดังกล่าวให้นายคีรีวัฒน์
หรือประจักษ์ฯ ทราบ
(๒.๑๔) กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ว่า กรณีการ
เปลี่ยนตาแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ จะต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยน
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และ
การตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉะนั้น การเปลี่ยนตาแหน่งของนายคีรีวัฒน์
หรือประจักษ์ฯ จะต้องดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูง ของระดับเริ่มต้นของ
ตาแหน่งนั้นฯ (ไม่เกิน ๒๖,๙๐๐ บาท) และไม่ได้รับค่าตอบแทนนอนเหนือจากเงินเดือน
(๒.๑๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
ได้ มีห นั งสื อ ถึง นายคี รี วั ฒ น์ หรื อ ประจั ก ษ์ ฯ ให้ แ จ้ งความประสงค์ ห รือ ไม่ป ระสงค์ เ ปลี่ ย นประเภทต าแหน่ งและ
ชื่ อ ต าแหน่ ง โดยให้ ท าหนั ง สื อ ผ่ า นหั ว หน้ า ภาควิ ช าฯ และงานบริ ห ารบุ ค คล คณะวิ ท ยาศาสตร์ ภายในวั น ที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๒.๑๖) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ทาหนังสือ
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อขอร้องทุกข์เกี่ยวกับความล่าช้าในการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดังกล่าว
นายคีรี วั ฒ น์ หรื อประจั ก ษ์ฯ มีค วามประสงค์ให้ มหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานีดาเนิ นการเปลี่ ยนตาแหน่ง จากเดิ ม
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ และเห็นควร
ให้กองการเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนตาแหน่งดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓) นอกจากการร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ประธานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ดั ง กล่ า วแล้ ว นายคี รี วั ฒ น์ หรื อ ประจั ก ษ์ ฯ เคยมี ห นั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ
การปรับเปลี่ยนตาแหน่งล่าช้าต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้มีการร้องทุกข์ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งยัง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือผลการพิจารณาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด ตามบันทึกข้อความ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๗๓๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มี
หนังสือแจ้งให้ นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ติดตามผลการพิจารณาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน
หากอธิการบดีมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี พิจารณาแล้ ว ไม่เป็น ที่พอใจหรือ อธิการดีมหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานีไ ม่
พิจ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในเวลาอัน ควร ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การร้ อ งทุ กข์ ต่ อ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ฯ ต่ อ ไป
ตามบันทึกข้อความ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๖(ลับ)/๑๐...

๑๑
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๖(ลับ)/๑๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้วางไว้
๔) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ อธิการบดีได้สั่งการในหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/๓๘๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้สานักงาน
กฎหมายและนิติการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ และสาเนาแจ้งกองการเจ้าหน้าที่
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องทุกข์ของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี และข้อกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
๑. กรณีนี้เป็นการยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) แต่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี ดาเนินการร้องทุกข์
ตามกระบวนการที่ ก าหนดไว้ ต ามความในมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามบทกฎหมายดั งกล่ าวมีความหมายว่ า
นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี จะต้องร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยเสียก่อนจึงจะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ได้ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ มหาวิทยาลั ย พิจ ารณาเรื่ องร้ องทุกข์ของนายคีรีวัฒ น์ หรือประจักษ์ฯ เพื่อดาเนิ นการให้ เป็นไปตามขั้นตอนที่
กฎหมายกาหนด
๒. ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ มี ก ารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เป็ นผู้ ทาการพิจารณาวินิจฉัย แทน เมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป
แต่เนื่องจากในกรณีนี้ ผู้ ร้องทุกข์ไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยตรง ดังนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวนี้ได้จึงควรได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอแนวทางดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี ตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. พิจารณาแนวทางอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒...

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๓๓ มติที่ประชุม บรรทัดที่ ๒ ตัดคาว่า “ที่ประชุมใหญ่” ออก
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใน
หลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้ า งโดยใช้ เ งิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ในแนวทางเดี ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนภาคราชการ ด้ ว ยการจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่า ใช้ จ่ า ยการปรั บ บั ญ ชีเ งิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ รวมเป็นจานวน ๑๐ เดือน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณต่อๆ ไป
กระทรวงศึกษาธิการต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป

เนื่องจาก…

๑๓
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ ๔ ให้พนั กงานมหาวิทยาลั ยที่จ้ างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไว้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพิ่มเติม
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบกลางฯ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ คือ
ให้หน่ วยงานที่ขอรั บจัดสรรงบกลางฯ ต้องพิ จารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน หรือใช้จากแหล่งเงินอื่นของหน่วยงานมาดาเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบกลางฯ เพิ่มตามความจาเป็นและเหมาะสมของการใช้จ่ายอย่างแท้จริง จึงเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน หรือนางบประมาณจากแหล่งเงินอื่น
มาใช้เพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงเสนอวงเงินงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
งบกลางฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การการปรั บ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ ๔ ณ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๗
ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ โดยอนุโลมตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งวิชาการตาแหน่งอาจารย์
๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ปฏิบัติการและระดับชานาญการ
๑ . ๓ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บปฏิ บั ติ งานและ
ระดับชานาญงาน
ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทาให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เป็นสิบบาท
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งตามข้อ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นาค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ใน
การเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วจึงปรับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วทาให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้
ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท

และคณะกรรมการ…

๑๔
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ เห็นชอบการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนาบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วคูณด้วยร้อยละที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
๑. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทวิ ช าการ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ของข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ คูณด้วย ๑.๔
๒. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทบริ ห าร วิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ และทั่ ว ไป
บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ คูณ ด้วย ๑.๓
และให้ เสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อขอความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินในอัตราร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่าขัน้ สูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒) และหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
จะได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๒)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการปรั บ เพิ่ม เงิ น เดือ นพนักงานมหาวิ ทยาลั ย ร้อ ยละ ๔ มหาวิ ทยาลั ยควรระบุ แหล่ ง เงิ น
งบประมาณ พร้อมทั้งให้สรุปยอดจานวนเงินงบประมาณที่จะใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าว แล้วให้นาเสนอเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในครั้งต่อไป
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ดาเนินการจัดทาสรุปผลกระทบด้านต่างๆ ในการปรับเพิ่มเงินเดือน
ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การปรั บ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ ๔
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ โดยอนุโลมตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดื อนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ…

๑๕
๔.๑.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคานวณ
และช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและ
ระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใน
หลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้ า งโดยใช้ เ งิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ในแนวทางเดี ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนภาคราชการ ด้ ว ยการจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่า ใช้ จ่ า ยการปรั บ บั ญ ชีเ งิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการกาหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และให้ เ สนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้ นต่าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงค่ากลาง
(Mid Point) ฐานในการคานวณ และช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นต้นไป โดยอนุโลมตามแนวทางของข้าราชการ หนังสือที่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งตารางฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่ วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๑
๒. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๒
๓. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๓
๔. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๔
๕. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่ วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๕
๖. การเพิ่มเงินเดือน…

๑๖
๖. การเพิ่มเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับเพิ่ม
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้าย ๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
ฐานในการคานวณและช่วงเงิน เดือนส าหรับ การเพิ่มเงินเดือนในแต่ล ะประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒) ทั้ ง นี้ หาก
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจะได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๒)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการ
คานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๔.๑.๒.๓ พิจารณาเพิ่มวิธีการรับและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission)
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติเพิ่มวิธีการรับและจานวนรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐ คน โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
วิธีการรับและจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบวิธีการรับและจานวนรับบุคคลเข้า
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ผ่ า นระบบรั บ ตรง (Direct Admission) ของกลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กองบริ การการศึ ก ษา ควรไปพิ จ ารณาด าเนิ นการเพิ่ม เติ ม รายละเอี ยดในส่ ว นของหั ว ข้ อที่ ๒
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในใบสรุปเรื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๔ ขอความเห็นชอบ…

๑๗
๔.๑.๒.๔ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน
เกณฑ์ข้อบังคับกาหนด กรณีนายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ศึกษาเกินข้อบังคับกาหนด ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวน ๑ ราย คือ นายชุมสันติ แสนทวีสุข รหัสนักศึกษา ๕๓๑๓๘๐๐๐๑๙ ตามบันทึกข้อความที่ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จากการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๓ และศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓ ผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการลงทะเบียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖
๑.๔ น าเสนอผลงานวิ ช าการในการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ The ICESE ๓ rd International
Conference on Environment Science and Engineering ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
๑.๕ ได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Science
and Development เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๖ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ World Journal of Engineering อยู่ระหว่าง
แก้ไขกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว คงเหลือ
เฉพาะสอบวิทยานิ พนธ์ โดยมีเหตุสุ ดวิสั ย คือ การดาเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดลอง ต้องเดินทางไปทดลอง
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า ได้รับการ
ประสานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ขอความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องกลั่นลาดับส่วน เพื่อให้นายชุมสันติ แสนทวีสุข ใช้กลั่นน้ามันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลสิสจากขยะพลาสติก
ในระหว่ า งเดื อ นมกราคม – เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๘ โดยในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพและ
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น ได้รั บ ทุนจากกองทัพอากาศ ในการศึกษาวิจัยผลิ ตน้ามันชีว ภาพเพื่อใช้ใ น
เครื่องบินของกองทัพ และในระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุไ ฟไหม้หอกลั่นได้รับความเสียหาย จึงทาให้นักศึกษาสามารถ
กลั่นน้ามันได้เพียงพอในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ทาให้ล่าช้าไปจากแผนการดาเนินงานประมาณ ๘ เดือน จึงส่งผลให้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลดาเนินการเกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การสอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับและหลักสูตรกาหนด (ภายใน ๖ ปีการศึกษา)

ตามข้อบังคับ…

๑๘
ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ย การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๑.๔ ในกรณีม ีเ หตุสุ ด วิ สั ย อธิก ารบดีส ามารถขยายระยะเวลาการศึก ษาได้แ ก่น ัก ศึก ษาได้ค รั ้ง ละ ๑
ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกลกาหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา แต่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ข้อ ๑๑.๔ ระบุระยะเวลาการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และข้อ ๔๔ สาหรับ
นั กศึ กษาที่ ศึกษาในหลั ก สู ตรซึ่ง กาหนดให้ การตี พิมพ์ ผ ลงานวิ ทยานิพ นธ์ เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของเงื่ อนไขในการส าเร็ จ
การศึกษาและนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติให้ ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์
ข้อบังคับกาหนด กรณีนายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- งานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรพิจารณากาหนดเหตุสุดวิสัยที่จะขอขยายระยะเวลาให้ชัดเจน และ
ควรมี ก ระบวนการในการด าเนิ น การเมื่ อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย เกิ ด ขึ้ น และแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทราบ
กระบวนการดังกล่าว
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาการศึ ก ษาเกิ น เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ก าหนด
กรณีนายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบ
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ทอง รองอธิการบดี ฝ่ ายประกันคุ ณภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วัน ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็ น รู ปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร เห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. หลั ก สู ต รที่ ท าการประเมิ น คื อ หลั ก สู ต รที่ มี ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๘๕ หลักสูตร จาก ๑๑ คณะ/หน่วยงานเทียบ
๒. จานวนวันประเมิน : หลักสูตรละ ๑ วัน
๓. จานวนคณะกรรมการประเมิน : ไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อหลักสูตร
๔. คุณสมบัติ…

๑๙
๔. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใช้บุคลากรภายในหรือภายนอก ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ สกอ.
และเป็นอาจารย์ในคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่อยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกันได้
๕. ช่วงเวลาทาการประเมิน : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง ๖ กันยาน ๒๕๕๙
๖. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร : มี ๖ องค์ประกอบ จานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
- องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน
๑ ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
๒ ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
๓ ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
๓ ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๔ ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑ ตัวบ่งชี้
๗. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร :
- ผ่ านองค์ป ระกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน จึงนาคะแนนของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ - ๖
มาคานวณหาคะแนนเฉลี่ยและกาหนดระดับคุณภาพของหลักสูตร
- ไม่ผ่ านองค์ป ระกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน คะแนนเท่ ากับ ๐ ไม่ นาคะแนนของตัว บ่งชี้ใ น
องค์ประกอบที่ ๒ - ๖ มาคิดคานวณหาคะแนนเฉลี่ย
บัดนี้ สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น สานักงานประกันคุณภาพฯ จึงใคร่ขอรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๘๕ หลักสูตร พบว่า
๑) หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน จานวน ๗๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖
ของหลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ๖๕ หลักสูตร จากหลักสูตร
ทั้งหมด ๘๐ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของหลักสูตรทั้งหมด) โดยมีระดับคุณภาพ ดังนี้

ระดับคุณภาพ...

๒๐
ระดับ
คุณภาพ
ดี
ปานกลาง
น้อย

ช่วงคะแนน
ประเมิน
๓.๐๑ – ๔.๐๐
๒.๐๑ – ๓.๐๐
๑.๐๑ – ๒.๐๐
รวม

จานวน
หลักสูตร
๔๐
๓๖
๒
๗๘

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรที่ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑
๕๑.๒๘
๔๖.๑๕
๒.๕๖
๑๐๐

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรทั้งหมด
๔๗.๐๖
๔๒.๓๕
๒.๓๕
๙๑.๗๖

๒) หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ จานวน ๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ของหลักสูตรทั้งหมด
(เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ๑๕ หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด ๘๐
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ของหลักสูตรทั้งหมด) หากพิจารณาระดับคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๒-๖
แล้วพบว่า
ระดับ
คุณภาพ
ดี
ปานกลาง
น้อย

ช่วงคะแนน
ประเมิน
๓.๐๑ – ๔.๐๐
๒.๐๑ – ๓.๐๐
๑.๐๑ – ๒.๐๐
รวม

จานวน
หลักสูตร
๕
๑
๑
๗

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรที่ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑
๗๑.๔๓
๑๔.๒๙
๑๔.๒๙
๑๐๐.๐๐

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรทั้งหมด
๕.๘๘
๑.๑๘
๑.๑๘
๘.๒๔

หากพิจารณาสาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกาหนด พบว่า
- ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๕ หลักสูตร
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ไม่ครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จานวน ๒ หลักสูตร
๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๘
อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๒.๒๔ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และภาพรวมของหลักสูตรแยกตามคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
๑.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. ข้ อ เสนอแนะตามรายตั ว บ่ง ชี้ มอบผู้ รับผิ ดชอบและผู้ ที่เ กี่ยวข้องพิ จารณาด าเนิน การ และ
มอบสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะ…

๒๑
๒. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ด าเนิ น การแนวปฏิ บั ติ ก ารเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รในฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร
(Thai Qualification Register, TQR) เห็นชอบให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ และมอบส านั กงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ข้อเสนอแนะโดยสรุปคือ
- หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : คณะและมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาร่วมกันว่าจะเสนอให้มีการประเมิน
หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยใช้ผลการดาเนินการของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการประเมินอย่างไร
- หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุม : หลักสู ตร คณะ และมหาวิทยาลั ย ต้องกากับและติดตามเพื่อให้ ผลการ
ดาเนินของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ ๓.๐๑ ขึ้นไป) เพื่อจะได้เสนอให้มีการ
ประเมินหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ในปีการศึกษา
๒๕๖๐ โดยใช้ผลการดาเนินการของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประเมิน
- หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับน้อยหรือ
ปานกลาง หรือไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ ที่ป ระชุ ม : หลั กสู ต ร คณะ และ มหาวิท ยาลั ย ต้อ งดาเนิน การ กากับและติ ดตาม
เพื่อให้ผลการดาเนินของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ ๓.๐๑ ขึ้นไป)
เพื่อจะได้เสนอให้มีการประเมินหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร
(TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้ผลการดาเนินการของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประเมิน
๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาและยังต้องดาเนินการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรเป็น ประจาทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินการ
มติที่ประชุม : มอบสานักงานประกันคุณภาพให้หลักสูตรตามเงื่อนไขดังกล่าว รายงานผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน โดยไม่ต้องจัดให้มีการประเมินของหลักสูตรดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒. พิจารณา…

๒๒
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ
๓. พิจาณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๖ สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิการบดีฝ่ ายประกั นคุ ณภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เห็นชอบรู ปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลั กสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิ ชัย ธนาพงศธร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ
กรรมการเป็นประธานตรวจประเมินระดับคณะ/สานัก จานวน ๗ คน และมีเจ้าหน้าที่สานักงานประกันคุณภาพฯ
เป็ น เลขานุ การคณะกรรมการประเมิน ฯ ระดับ สถาบัน และประกอบกับมติ คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในการนี้สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการดาเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
เพื่อจัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ เพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน
องค์ประกอบ
๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การวิจัย
๓. การบริการวิชาการ
๔. การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
Input
Process
Out put
๕๗
๕๘
๕๗
๕๘
๕๗
๕๘
๓.๗๙ ๓.๘๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๒๔ ๒.๖๘
๓.๙๙ ๔.๓๔ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๑๒ ๔.๖๒
๔.๐๐ ๕.๐๐
๕.๐๐ ๕.๐๐
-

๕๗
๓.๕๗
๔.๐๔
๔.๐๐
๕.๐๐

๕๘
๔.๐๖
๔.๖๕
๕.๐๐
๕.๐๐

๕๗
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

๕๘
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

พอใช้

ดี

ดี

ดี

๓.๕๐

๔.๕๐

๓.๔๔

๓.๙๑ ๓.๔๘ ๔.๓๐

๓.๘๖ ๓.๙๘ ๔.๐๐

๔.๘๖

๓.๒๗

๓.๗๓ ๓.๘๐ ๔.๔๐

(ดี)

-

ผลการประเมิน

รวม

(ดี)

(ดี)

(ดีมาก) (พอใช้)

(ดี)

(ดี)

(ดี)

๑.๒ บทสรุป...

๒๓
๑.๒ บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกัน คุณภาพภายใน ระดั บ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.)
ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ จานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเองภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาแยก
ตามองค์ประกอบทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” ๓ องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม ส่ วนองค์ป ระกอบที่ ๑ การผลิ ตบั ณฑิต และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ อยู่ในระดับ “ดี ”
หากพิจารณาวิเคราะห์แยกตามมิติของระบบการประกันคุณภาพ พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปัจจัยนาเข้าอยู่
ในระดับ “ดี” และมีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งมีผลการดาเนินงานดีขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกองค์ประกอบ
๑.๓ ผลการดาเนินงานรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ผลการดาเนินการเท่ากับ ๔.๐๖ (ระดับดี) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๗ (ระดับดี) โดย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เท่ากับ ๒.๖๘ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๒.๒๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยในปีการศึกษา
๒๕๕๘ ร้อยละของอาจารย์อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕๑.๘๐ เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ ๕๑.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๒.๖๑ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มี
ค่าคะแนนเท่ากับ ๒.๕๙ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร้อยละของอาจารย์อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ
๓๑.๓๑ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๓๑.๐๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ผลการดาเนินการเท่ากับ ๔.๖๕ (ระดับดีมาก) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗
ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๔ (ระดับดี) โดย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เท่ากับ ๔.๓๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มี
ค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๙๙
ตัว บ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย เท่ากับ ๔.๖๒ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๑๒
องค์ประกอบที่ ๓…

๒๔
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม ผลการดาเนินการเท่ากับ ๕.๐๐ (ระดับดีมาก) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐ (ระดับดี) โดย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.๐๐
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดาเนินการเท่ากับ ๕.๐๐ (ระดับดีมาก) ซึ่งมี
ผลการดาเนินงานเท่ากับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ผลการดาเนินการเท่ากับ ๔.๓๐ (ระดับดี) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๔๘ (ระดับพอใช้) โดย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ เท่ากับ ๓.๙๑ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๓.๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เท่ากับ ๔.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิ การบดี ฝ่ ายประกั นคุ ณภาพและ
สารสนเทศ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เห็ นชอบรู ปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลั กสู ตร ระดับคณะ และสถาบัน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กอรปกับมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มี
มติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้วนั้น
สานักงานประกันคุณภาพฯ จึงใคร่ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑.๑ สรุปผล...

๒๕
๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ระดับ
คะแนน
คะแนน ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
๑. เภสัชศาสตร์
๔.๓๓
ดี
๔.๓๖
ดี
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๓.๙๒
ดี
๔.๒๙
ดี
๓. พยาบาลศาสตร์
๒.๕๙
พอใช้
๓.๕๕
ดี
๔. วิทยาศาสตร์
๔.๑๐
ดี
๔.๒๕
ดี
๕. วิศวกรรมศาสตร์
๔.๕๓
ดีมาก
๔.๕๒
ดีมาก
๖. เกษตรศาสตร์
๓.๘๙
ดี
๔.๔๖
ดี
๗. ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ *
๓.๓๘
พอใช้
๓.๔๙
พอใช้
๘. ศิลปศาสตร์
๒.๖๐
พอใช้
๓.๖๕
ดี
๙. บริหารศาสตร์
๒.๙๐
พอใช้
๓.๕๑
ดี
๑๐. นิติศาสตร์
๓.๐๐
พอใช้
๓.๖๘
ดี
๑๑. รัฐศาสตร์
๒.๖๒
พอใช้
๓.๑๙
พอใช้
หมายเหตุ – คณะศิลปประยุกต์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเมินในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ แต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเมินใน
กลุ่มวิทย์เทคโนฯ
๑.๒ บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัว บ่งชี้การ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ สานักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ทั้ง ๑๑ คณะวิชา พบว่า ภาพรวม
คณะมีผลการประเมินคุณภาพภายในดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน ๑๐ คณะ โดยมีผลการประเมินระดับ “ดีมาก”
๑ คณะ ระดับ “ดี” ๘ คณะ และ ระดับ“พอใช้” ๒ คณะ
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศิลปประยุกต์ฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน โดยปรับใช้
เกณฑ์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เนื่องจากมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
องค์ ป ระกอบที่ ๑ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผลการประเมิ น อยู่ร ะหว่า ง ๑.๙๗ – ๔.๔๗ โดยอยู่ใ นระดั บ ดี ๕
คณะ ระดับพอใช้ ๕ คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง ๑ คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าคะแนน อยู่ระหว่าง ๑.๔๖ – ๓.๔๖ (ระดับต้อง
ปรับปรุง ถึง พอใช้)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒...

๒๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลการดาเนินงานระดับดีมาก ๕ คณะ ระดับดี ๔
คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง ๒ คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผลการดาเนินงานระดับดีมาก (๔.๔๑-๕.๐๐)
๑ คณะ ระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) ๓ คณะ ระดับต้องปรับปรุง (๑.๕๑-๒.๕๐) ๒ คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (๐.๐๐-๑.๕๐) จ านวน ๖ คณะ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา มีคณะที่จานวนสัดส่วนอาจารย์
นักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าเกณฑ์กาหนด จานวน ๔ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ผลการดาเนินงาน ระดับดีมาก ๗ คณะ ระดับดี ๓ คณะ และระดับพอใช้ ๑ คณะ
คือ คณะพยาบาลศาสตร์
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี ๔ คณะ ระดับ
พอใช้ ๔ คณะ และระดับต้องปรับปรุง ๑ คณะ คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี
๕ คณะ ระดับพอใช้ ๔ คณะ
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี ๙ คณะ ทั้งนี้
สานักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมและสรุปปัจจัยโดยรวมที่มีผลทาให้คณะ/หน่วยงานไม่ บรรลุผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยสรุปประเด็นมาจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินงานในการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๘ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นางจุ ฑามาศ หงษ์ ทอง รองอธิ การบดี ฝ่ ายประกั นคุ ณภาพและ
สารสนเทศ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามมติ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงาน…

๒๗
สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ด้วยวาจา) ซึ่งระดับสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า มีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบรวมศูนย์ โดยรับการประเมินพร้อมกันทั้ง ๔ สานัก และรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนประธานของ สกอ. มาเป็นประธานกรรมการประเมิน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา และคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ๖ ท่าน กอรปกับ
มติคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุล าคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น
ดังนั้น สานักงานประกันคุณภาพฯ ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๒ องค์ประกอบ ๑๐ ตัวบ่งชี้ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานัก/หน่วยงานเทียบเท่า
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
๓. สานักวิทยบริการ
๔. สานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

ผลการประเมิน
ค่า
องค์ประกอบที่ ๑
ค่า
องค์ประกอบที่ ๒
ค่า
เป้าหมาย
การบริหารฯ
เป้าหมาย
การพัฒนาฯ
เป้าหมาย
๔.๘๘
๔.๑๓
๕.๐๐
๐.๕๐
๔.๙๐
๔.๒๕
๔.๕๐
๕.๐๐
๔.๔๐
๔.๔๐
๔.๖๓
๔.๑๓

๔.๓๘
๓.๒๕

๕.๐๐
๕.๐๐

๓.๐๐
๓.๒๕

๔.๗๐
๔.๓๐

รวม

ระดับ
คุณภาพ

๓.๔๐
๔.๔๘

พอใช้
ดี

๔.๑๐
๓.๒๕

ดี
พอใช้

หมายเหตุ
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน : อิงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สกอ. มี ๘ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การวางแผนฯ การพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้นา การพัฒนาหน่วยงาน
สู่หน่วยงานเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารการเงินและงบประมาณการเงิน การประกันคุณภาพภา ยใน
และ กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงกระบวนการ : องค์ประกอบร่วม
ทุกสานักใช้เกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ ๒.๑
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ตัวบ่งชี้ ๒.๒ สนับสนุนการ : แต่ละสานักมีเกณฑ์ประเมินตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
๒. องค์ประกอบ…

๒๘
๒. องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของสานัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ผลการประเมินสามารถแบ่งผลการดาเนินงานได้ ๒ ช่วง ดังนี้
- ระดับ ดี (คะแนน ๔.๐๑ – ๕.๐๐) จานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักงานอธิการบดี
- ระดับพอใช้ (คะแนน ๓.๐๐ – ๔.๐๐) จานวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
๓. ผลประเมินองค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน พบว่า ทุกหน่วยงานระดับ
สานัก ผลการประเมินดังนี้
- ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๐.๐๐ – ๒.๐๐) ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอธิการบดี
- ระดับต้องปรับปรุง (คะแนน ๒.๐๑ – ๓.๐๐) ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการ
- ระดั บ พอใช้ (คะแนน ๓.๐๑ – ๔.๐๐) ๑ หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ ส านักบริห ารทรั พย์สิ นและสิ ท ธิ
ประโยชน์
- ระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ – ๕.๐๐) ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๔. ผลการดาเนินงานภาพรวมและแยกตามสานัก
๔.๑ ภาพรวมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
๑. ตั ว บ่ งชี้ ตามพั น ธกิจ ยัง ไม่ ตอบโจทย์ก ารนาองค์ก รไปสู่ เป้ าประสงค์เ ชิง ยุท ธศาสตร์ ห รื อ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
๒. กระบวนการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังดาเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA
โดยเฉพาะประเด็นการนาเอาข้อเสนอแนะ ผลประเมินไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป
๓. ยังไม่พบการนาข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนมาใช้ประกอบการกาหนดแผนการดาเนินงาน
เช่น ข้อมูลของคู่เทียบเคียงหรือพัฒนาการ/ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการใน
ทุกมิติ
๔. สานักควรศึกษารูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลการดาเนินงานโดยอาจใช้รูปแบบหน่วยงานนาร่อง ผ่านระบบพี่เลี้ยง (coaching)
๔.๒ ข้อเสนอแนะในภาพรวมรายหน่วยงาน และตามตัวบ่งชี้
สานักงานอธิการบดี
- ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนหรือกาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานสานักงาน
อธิการบดีให้มีความชัดเจนและเข็มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรยังไม่มีค วามเข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาทของหน่วยงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี

สานักวิทยบริการ…

๒๙
สานักวิทยบริการ
- ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารได้ พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ( Learning Centre) ของ
มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ผ่ านการบริ การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพด้ า นห้ อ งสมุ ด ฐานข้ อ มูล /เครื อ ข่า ยความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีการศึกษา
- เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้ น บริ บ ทของการให้ บ ริ ก ารโดยบุ คลากรของส านักวิ ท ยบริ การซึ่งมีป ระสบการณ์ ที่สู ง ต้องตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับรูปแบบการบริการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- มีแผนและการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด( Co-working space) และ
ภูมิทัศน์บริเวณรอบสานักวิทยบริการ เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่ง
เป็นแนวทางสาคัญในการเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการของสานักวิทยบริการ
- ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและ
ทั่วถึง
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ด้วยสภาพการปัจจุบันสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการปรับตัวให้เหมาะสมมีพัฒนาการอย่าง
ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม
- รู ปแบบการจั ดกิจกรรมโครงการอบรมให้ กับบุคลากรมีความหลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้
- ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายเพื่อการเตรียมความพร้อมของสานักรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลตามนโยบายของรัฐบาล
- การบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
- แม้ว่าสานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายดาเนินงานสามารถสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงานแต่
พบว่าตัวบ่งชี้พันธกิจของหน่วยงานยังไม่ท้าทายหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์หลักของ
สานัก
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
- การดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
- ด้วยภารกิจของสานักฯที่ทาหน้าที่ในการหารายได้ ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดในเชิงธุรกิจ ให้มากขึ้น
- บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสานักฯที่ชัดเจน
- มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนการดาเนินงานให้มีความชัดเจนเพื่อให้สานักพัฒนา
บทบาทและหน้าที่
- ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของสานักฯ ที่สื่อถึงพันธกิจของหน่วยงาน
๕. แนวทาง…

๓๐
๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ใคร่ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ทุกสานักควรหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับสานัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานและนา
องค์กรไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
๒. แต่ล ะส านั กควรพิจ ารณาจัดทาแผนการปรับปรุงและพัฒ นาตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. สานักควรหารือร่วมกันในการนารูปแบบหรือระบบการประกันคุณภาพ EdPEx หรือ ระบบ
อื่นๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการดาเนินงาน
๔. สานักควรพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นด้านการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ
๒๕๕๙
๒. พิจ าณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพภายใน ระดับ
สานัก/หน่วยงานเทียบเท่า ต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้สานักทุกสานักไปพิจารณากาหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาบทบาทพันธกิจของ
หน่วยงานให้มีตัวบ่งชี้การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพราะถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่ดี
มติที่ประชุม
เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๙ ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับหลักสูตร /คณะ/มหาวิทยาลัย
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาตามประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติเ กี่ย วกั บ การประกัน คุณ ภาพภายใน ระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ไว้ว่า
ข้อ ๒.๓ ระบบ…

๓๑
ข้ อ ๒.๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเลื อ กใช้ อ าจเป็ น ระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็น
ระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน และนาเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบประกันคุณภาพใด ต้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสั งกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สกอ. ที่พัฒนาขึ้น
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาที่ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประสงค์จะใช้ดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
๑. เห็นควรให้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สกอ. ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
๒. เห็นควรให้ ๓ หลักสูตร ใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบที่คณะเสนอ ได้แก่
๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม
๒) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้ระบบรับรองรับรอง
คุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการ
พยาบาล
โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบให้เสนอระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึ กษา ๒๕๕๙ ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

ระดับ...

๓๒
ระดับ
หลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพภายใน
๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับ
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๒. สาหรับหลักสูตรที่มีระบบการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพ ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสภาวิชาชีพกาหนด จานวน ๓ หลักสูตร ใช้ระบบการประกันคุณ ภาพภายในตามที่คณะ
เสนอ ได้แก่
๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตร
ของสภาเภสัชกรรม
๒) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้
ระบบรับรองรับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)
๓) หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรอง
หลักสูตรของสภาการพยาบาล
ร ะ ดั บ ค ณ ะ / ๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับคณะ
หน่วยงาน
โดยคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดั บอุดมศึ กษาคณะอนุ กรรมการพัฒ นาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ
สถาบั น โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔…

๓๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓ คน
นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรั บ รองการส าเร็ จ การศึกษาเรีย บร้อยแล้ ว ทั้ งนี้ การนาเสนอขอความเห็ นชอบรายชื่อผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีห นี้สินค้างชาระกับทางมหาวิทาลัย ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาได้ชาระหนี้สินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๓ คน จาแนกตามสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษาดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑ คน
๒. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
จานวน ๑ คน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑,๙๕๕ คน
นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใ นหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึ งใคร่ ขอเสนอเพื่อ ขออนุมั ติป ริญ ญาแก่ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑,๙๕๕ คน จาแนกตามสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์...

๓๔
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒๖๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔ สาขาวิชา ฟิสิกส์
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑.๖ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
๑.๗ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑.๘ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๑.๙ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒. คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๒๑๐ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
๒.๕ สาขาวิชา ประมง
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๓๓๘ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
๔. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๒๖๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีน
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓๐
๔๗
๕๐
๒๐
๒๒
๑๗
๑
๒๕
๔๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๔
๓๗
๕๗
๓๓
๑๙

คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๘
๗๗
๕๒
๘๓
๑๖
๙๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๕๙
๕๒
๑๘
๑๖
๑
๒๔
๕
๒๐

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๓๕
๔.๙ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร
๔.๑๐ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๕. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๔๓๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๕.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
๕.๒ สาขาวิชา การจัดการ
๕.๓ สาขาวิชา การจัดการการตลาด
๕.๔ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม
๕.๕ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
๕.๖ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
๕.๗ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
๕.๘ สาขาวิชา การตลาด
๕.๙ สาขาวิชา การบัญชี
๕.๑๐ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๘๘ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๖.๑ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
๖.๒ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน
๖.๓ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๑๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๗.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
๘. คณะนิติศาสตร์ จานวน ๙๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์
๙. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๑๘๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๙.๑ สาขาวิชา การปกครอง
๙.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ
๙.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
๑๐. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๔๘ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑๐.๑ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
๑๐.๒ สาขาวิชา การบัญชี
๑๐.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน ๒๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑๑.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

จานวน ๒๘ คน
จานวน ๔๐ คน
จานวน ๖๖ คน
จานวน ๕ คน
จานวน ๑๑ คน
จานวน ๑๙ คน
จานวน ๕๓ คน
จานวน ๒๑ คน
จานวน ๒ คน
จานวน ๕๗ คน
จานวน ๑๒๗ คน
จานวน ๗๐ คน
จานวน ๑ คน
จานวน ๓๗ คน
จานวน ๕๐ คน
จานวน ๑๒ คน
จานวน ๙๕ คน
จานวน ๖๑ คน
จานวน ๖๓ คน
จานวน ๖๓ คน
จานวน ๘ คน
จานวน ๓๒ คน
จานวน ๘ คน
จานวน ๒๒ คน
จึงเสนอ...

๓๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑,๙๕๕ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๕ คน
นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจาคณะและหรือประจาหลักสูตรสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๑๕ คน จาแนกตามสังกัดของผู้ขอสาเร็จการศึกษาดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา
จานวน ๑ คน
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์
จานวน ๒ คน
๓. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๓.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
๓.๒ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
๔. คณะนิติศาสตร์ จานวน ๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๙ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๕ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๔ ขออนุมัติ...

๓๗
๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (ครั้ ง ที่ ๑) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึ กษาจากคณะโดย
ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ หารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๓ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๒ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
๔. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๒ คน
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๒ คน
จึ งเสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพิ จารณา ขออนุ มัติ ปริ ญญาแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๕ ขออนุมัติ...

๓๘
๔.๒.๕ ขออนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่พ้นจากตาแหน่งฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาต่อไป
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี
องค์ประกอบตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ เป็นกรรมการ
เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามข้อ ๓ จะครบ
กาหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังไม่ แล้ว
เสร็จอยู่ในขั้นตอนการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะได้รวบรวมรายชื่อผู้ ตอบรับหรือ
ปฏิเสธการทาบทาม ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเชิญผู้ตอบรับการทาบทามมาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย
และแผนดาเนิ น งานต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ และคั ดเลื อกรายชื่อผู้ ที่มีค วาม
เหมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตามข้อ ๔ วรรคหก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตาแหน่ง
ในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
และกรรมการสรรหาฯ ท่านอื่นที่จะพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจะเสร็จสิ้น
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ใ ห้ ก รรมการสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขที่พ้น จากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยประเภทผู้ บริห ารและกรรมการ
สรรหาฯ ท่านอื่น ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อไป ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย…

๓๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อ ๔ วรรคหก
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรไปพิจารณา ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) โดยให้เอาข้อความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ วรรค ๖ “ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตาแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ
ให้ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น ” ใส่ไว้ในคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๔.๒.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพและสารสนเทศ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในตาแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
และเปิ ด เผยผลการประเมิ น ให้ ป ระชาคมทราบ เพื่ อเป็ นข้ อมู ล ในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นางานในระยะข้า งหน้ า
ประกอบกับ
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน” จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
(ข) กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
(ค) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และให้
เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ทั้งนี…้

๔๐
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วน
งาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในปี ๒๕๕๙ มีหัวหน้าส่วนงานที่มีวาระการดารงตาแหน่งครบ ระยะเวลา ๒ ปี จานวน ๓ ราย ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
รายขื่อหัวหน้าส่วนงาน
๑.๑) รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๑.๒) ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
๑.๓) รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

หัวหน้าส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระการดารงตาแหน่ง
๑ มี.ค. ๒๕๕๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑
๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘– ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

ดังนั้ น ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัว หน้าส่ วนงานทั้ง ๓ ราย เฉพาะ
ในส่วนของกรรมการจานวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนงานทั้ง ๓ ราย ในส่วนของกรรมการจานวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๒. เห็นชอบ...

๔๑
๒. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๓. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูง…

๔๒
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่ ง และการแต่งตั้งบุ คคลสั งกั ดมหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี ประเภททั่ว ไป และประเภทวิ ช าชีพเฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศฯ เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อปรั บ ปรุ ง หลั กเกณฑ์ วิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มากขึ้น
ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
โดยสาระสาคัญที่กาหนดใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ เปรียบเทีย บกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีดังนี้
ก.พ.อ.
ข้อ ๑๑ วิธีการประเมินค่างานของตาแหน่งตามข้อ ๓
ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ค่างาน จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
โดยมีผู้ บั งคับ บั ญชาโดยตรงของตาแหน่ งที่เสนอขอ
กาหนดระดับ ตาแหน่งสูงขึ้นร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงาน
บุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ การประเมิน ค่างานของตาแหน่งระดับ
เชี่ ย ว ช าญพิ เ ศษในต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาให้ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่า
งาน ประกอบด้วยผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทผู้ บริหาร
ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) และ (๒) ภายใน
สถาบั น อุดมศึกษา จ านวนไม่น้ อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกิน ห้ าคน แล้ ว น าผลการประเมิน ค่างานเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดกรอบ
ตาแหน่งที่ปรึกษา
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ข้ อ ๗ การประเมิ น ค่ า งาน ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินค่างาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธาน
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตาแหน่งที่เสนอขอ
กาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ต่างสังกัดกับส่วน
ราชการของตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่ง
สูงขึ้น และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ
หรื อความเชี่ย วชาญตรงกับ วิช าชี พ ของต าแหน่ งที่ จ ะ
ประเมินค่างาน โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือกจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการที่อยู่ต่างส่วนราชการของตาแหน่งที่เสนอขอ
กาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือก
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ

๔๓
ก.พ.อ.

ข้อ ๘ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร
รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
และเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการประเมินค่างาน มีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการประเมิ น ค่ า งานตามองค์ ป ระกอบและ
หลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเสนอแนะต่ อ
ก.บ.บ. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการประเมิ น ค่ า งาน
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.บ.บ.
มอบหมาย
การประเมินค่างานตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษในตาแหน่งที่ปรึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ค่ า งาน ประกอบด้ ว ย ผู้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) และ
(๒) ภายในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าสามคนและ
ไม่เกินห้าคน แล้วนาผลการประเมินค่างานเสนอ สภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดกรอบของ
ตาแหน่ง
วิธีการประเมินค่างานของตาแหน่งที่เสนอ
ขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น ให้ ก.บ.บ. กาหนด
ข้ อ ๘ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ความรู้
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ นส าหรั บ
ตาแหน่ งที่จ ะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริ ห าร
รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น กาหนดดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ ๑
ผลสั มฤทธิ์ของงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนน
เต็ม จานวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื่น
เว้น แต่ ตาแหน่ง ระดั บเชี่ยวชาญและระดั บเชี่ ยวชาญ
พิเศษ ผลการประเมินแต่ละรอบต้องมีค่าคะแนนไม่ ต่า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม

๔๔
ก.พ.อ.

ข้ อ ๙ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดระดั บ
คุณภาพของผลงาน
วิ ธี ก ารตั ด สิ น คุ ณ ภาพของผลงานให้ ใ ช้ ค ะแนน
เสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมิน ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้
กระทาได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้
(๑) วิธีป กติ ผู้ ได้ รั บ การแต่ง ตั้งต้ องมี คุณสมบัติ
ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) วิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารง
ต าแหน่ ง ตามข้ อ ๕ (๒) และ (๓) (ก) ที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแตกต่างไป
จากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ฯลฯ
ฯลฯ
โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีก ารแต่งตั้ ง และผลงานที่ มีร ะดับ คุ ณภาพสู ง
กว่าวิธีปกติ
ข้อ ๑๒ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สู งขึ้น ตามข้อ ๕ ให้ สภาสถาบั น อุด มศึ ก ษาแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน เพื่ อแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ด ารง
ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น โดยมี อ งค์ ป ระกอบตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด เพื่อทาหน้าที่ ดังนี้
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(๒) การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องมีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ากว่า
ระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(๓) แบบประเมินบุค คลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.บ. กาหนด
ข้อ ๙ ระดับคุณภาพผลงาน กาหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับต้องปรับปรุง
(๒) ระดับพอใช้
(๓) ระดับดี
(๔) ระดับดีมาก
(๕) ระดับดีเด่น
เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพของผลงานที่ขอรับการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีดังนี้
(๑) วิธีปกติ ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ากว่า
ระดับดี เว้นแต่ ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ากว่าระดับดี
มาก
(๒) วิธีพิเศษ ระดับคุณภาพต้องไม่ต่ากว่าระดับ ดี
มาก เว้น แต่ ตาแหน่งระดั บเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ากว่าระดับดีเด่น
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียง
ข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ ๑๐ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สู ง ขึ้ น ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

๔๕
ก.พ.อ.
(๑) พิ จ ารณากลั่ น กรองผลการประเมิ น ค่ า งาน
และการกาหนดกรอบตาแหน่งเว้นแต่กรอบ
ตาแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคสอง
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตาแหน่ งที่ ค รองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ตาแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะ
ทางการบริ ห ารส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภท
ผู้บ ริ ห าร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ
เพื่อดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิ จ า ร ณ า ส รุ ป ผ ล เ พื่ อ เ ส น อ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
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(๒) ค ณ บ ดี ห รื อ ผู้ อ า น ว ย ก า ร จ า น ว น ส า ม ค น
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามคน

กรรมการ

(๔) ผู้ อ านวยการกองการเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ ก ารดี
มอบหมาย เลขานุการ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้แต่งตั้งตามคาแนะนา
ของอธิการบดี
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้แต่งตั้งตามคาแนะนา
ของ ก.บ.บ.
กรรมการในวรรคหนึ่ ง (๓) ให้ แต่งตั้ งจากบุ คลากร
ภายใน หรือภายนอกซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับระดับ
ชานาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
หรื อ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี
กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราว
ละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
อธิ ก ารบดี อ าจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการ
ก าหนดกรอบต าแหน่ ง เว้ น แต่ ก รอบต าแหน่ ง ระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษในตาแหน่งที่ปรึกษา
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่ง
ที่ ค รองอยู่ และผลการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ จ ะ
ประเมิน
(๓) กลั่นกรองผลงานในเบื้องต้น
(ก) กรณีมีความเห็ นว่าผลงานยังไม่เข้าข่ายให้ส่ ง
เรื่องคืนพร้อมแสดงเหตุผล และให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นยื่นเรื่องขอรับการประเมินใหม่

๔๖
ก.พ.อ.
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(ข) กรณี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานและ
จริ ย ธ รรม และจ รรย าบรร ณทา งวิ ช า ชี พ โ ดย มี
องค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๔) พิ จ ารณาผลการประเมิ น จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด ให้ดาเนินการ ดังนี้
(ก) ระดั บ ช านาญงาน ระดั บ ช านาญงานพิ เ ศษ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ให้เสนอ
ก.บ.บ. พิจารณาอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ข) ระดับเชี่ยวชาญ ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาให้
ความเห็ น ชอบ และเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา
อนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ค) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตาแหน่ งที่ปรึกษา ให้
ก.บ.บ. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก่อน
เสนอ ก.พ.อ. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และน าเสนอนายกรั ฐ มนตรี น า
ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
แต่งตั้ง กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด ให้ เ สนอ ก.บ.บ. พิ จ ารณา และให้ คั ด ลอก
ความเห็น ข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อแจ้งให้ผู้เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ้นทราบ โดยให้ดาเนินการในชั้นความลับ
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปดาเนินการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ได้
ตามความเหมาะสม
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัย
และ ก.บ.บ. มอบหมาย
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๕ ข้ อ ๑๒ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ให้
ใ ห้ อ ธิ ก า ร บ ดี โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของ ก.บ.บ. เป็ น ผู้ มี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการที่ ส ภา อานาจสั่งแต่งตั้ง

๔๗
ก.พ.อ.
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามอบหมายเป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง
แต่ ง ตั้ ง เว้ น แต่ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ สภาสถาบั น อุดมศึกษาพิจารณา
เสนอ ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าเสนอนายกรั ฐ มนตรีนา
ความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่
รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจาเป็นอาจ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้
หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมี
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด วั น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่ งต้อ งเป็ น วั น ที่ สภามหาวิ ทยาลัย รั บ ผลงาน
ฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
ข้อ ๑๙ ให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาพิจารณากาหนด
มาตรการในการป้ อ งกั น และลงโทษผู้ ข อก าหนด
ต าแหน่ ง อั น ส่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ก ระท าผิ ด ทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับ การพิจารณาให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้นตามข้อ ๕
(๒) และ (๓) (ก) ฯลฯ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
เนื่ อ งจากคุ ณ ภ าพของผลงาน การใช้ ค ว ามรู้
ความสามารถในงานสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการ
หรื อ งานวิ ช าชี พ บริ ก ารต่ อ สั ง คม หรื อ ความเป็ น ที่
ยอมรับในงานด้านนั้นหรือในวงวิช าการหรือวิชาชีพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งสูงขึ้นมีสิทธิขอให้พิจารณาทบทวนได้
ไม่เกินสองครั้ง โดยต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และ
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เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้ ส ภามหาวิทยาลั ยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็ นต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
นาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล เพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
วั น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต้ อ งไม่ ก่ อ นวั น ที่
เอกสารผลงานครบถ้วน และคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการเห็นชอบให้รับเรื่อง
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ม ติ ใ ห้
ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ ภ ายในระยะเวลาสามเดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจาเป็นอาจ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้
หากผลการพิ จ ารณาผลงานที่ ป รั บ ปรุ ง สมบู ร ณ์ แ ล้ ว มี
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด วั น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งต้องเป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับผลงานฉบับ
ที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
ข้ อ ๑๔ ให้ ก.บ.บ. ด าเนิ น การตามมาตรการในการ
ป้องกันและลงโทษผู้ขอกาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็นว่า
เป็ น ผู้ ที่ ก ระท าผิ ด ทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณอั น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลงานทางวิ ช าชี พ และเป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม
ประพฤติ ไม่ เหมาะสมที่ จะได้ รับ การพิ จารณาให้ ด ารง
ตาแหน่งสูงขึ้นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
เ นื่ อ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ง า น ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับใน
งานด้านนั้นหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
มีสิทธิขอให้พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยต้อง
แสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคาขอ

๔๘
ก.พ.อ.
เหตุ ผ ลที่ ส นั บ สนุ น ค าขอ และจะต้ อ งยื่ น เรื่ อ งขอ
ทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อ สภาสถาบั น อุ ด มศึก ษาได้รั บ เรื่ องคาขอให้
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งคาขอนั้นแก่
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการมี ค วามเห็ น
ประการใดให้ เ สนอต่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พิจารณา ผลการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นที่สุด
ข้ อ ๒๒ การวิ เ คราะห์ ค่ า งานเพื่ อ ก าหนดระดั บ
ตาแหน่งใด ๆ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้ว
เสร็จในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์
ค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งดังกล่าวเป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้
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และจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่รับทราบมติ
เมื่ อ ก.บ.บ. ได้ รั บ เรื่ อ งค าขอให้ ท บทวนผลการ
พิจารณาผลงานแล้ ว ให้ ส่งคาขอนั้นแก่คณะกรรมการ
หากคณะกรรมการมีค วามเห็ นประการใดให้ เสนอต่ อ
ก.บ.บ. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.บ. ให้เป็น
ที่สุด
ข้อ ๑๖ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่ง
ใด ๆ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ประกาศฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า งานเพื่ อ
กาหนดระดับตาแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น อยู่
ระหว่างดาเนินการในวัน ที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ
วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ งและแต่ ง ตั้ งบุ ค คลสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภท
วิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะให้ ด ารงต าแหน่ ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดาเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... โดย
ให้แยกหมวดออกตามการดาเนินงาน
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดาเนินการคัดลอกข้อความในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งหมดมาใส่ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัย…

๔๙
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานีให้ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ. .... และมหาวิทยาลั ยควรเพิ่มเติมเฉพาะข้อความที่จะใช้
ดาเนินการเท่านั้น
มติที่ประชุม
มอบกองการเจ้า หน้าที่ไปดาเนินการปรับแก้ไขร่วมกับนายโกเมท ทองภิ ญโญชั ย ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลัย และเมื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ให้น าเสนอเข้ า ที่ ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในครั้งต่อไป
๔.๔.๒ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ ายวิจัยและพันธกิจสั งคม
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีขอบเขตการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
๑. เพื่อสนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ)
๒. ประสานงานจัดทาแผนแม่บทของมหาวิทยาลั ยให้ มีความสอดคล้ องกับแผนแม่บทของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๓. ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบการ
ดาเนินงาน
๔. จั ด การประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานและคณะท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจาก พระราชดาริฯ และจัดทารายงานการประชุม
๕. ประสานงานนั กวิจั ย ของมหาวิท ยาลั ยในการจั ดท าโครงการวิจั ยที่ เข้า ร่ว มสนองพระราชด าริ ฯ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
๖. ประสานงานน าบุ ค ลากรลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายใต้ โ ครงการ โครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๗. จั ดท าข้ อมูล กิจ กรรมเผยแพร่ ความรู้ บน Website โครงการ โครงการอนุรั กษ์พั นธุ กรรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัย
๘. ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กาหนด อาทิ การจัดนิทรรศการ การอบรม การรวบรวม ข้อมูล เป็นต้น
๙. ติดตามรายงานผลการดาเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
ฯ เพื่อเสนอต่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๑๐. ประสานงาน เครือข่าย C
๑๑. เป็นศูนย์…

๕๐
๑๑. เป็นศูนย์ประสานงานของคณะที่ปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ
ในจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. ประสานงาน เตรี ย มสถานที่ อุปกรณ์ และจัด การอบรม/ประชุมแก่ส มาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
๑๓. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ)
โดยที่ผ่านมาได้มีการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อ
การเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชามายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หลักสูตร “Infographic” สาหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบ Infographic เข้าใจถึงแนวคิด ขั้นตอนการทาภาพ Infographic และ
ตระหนึ ก ถึ ง การสร้ า งสรรค์ สื่ อ โ ดยปลอดจากประเด็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓ กรกฎ าคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ และเครือ ข่า ย มหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี มี ผู้ เ ข้ าร่ ว มอบรม
จานวน ๖๐ คน
๒. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์แก่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแสดง
นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ ๔ ระห่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CTB ๒๐๒ ณ อาคารศูนย์
เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมการประชุมจานวน ๕๐ คน
๓. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ แก่กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงาน การสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
การจั ด ทาฐานทรั พ ยากรท้องถิ่ น ทั้ง ทรั พยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชีว ภาพ ทรั พยากรวัฒ นธรรมและภู มิปัญญา
เพื่อที่จะอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่ งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๙๐ คน
๔. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการประชุม ติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๑๕๐ คน
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรม...

๕๑

ที่

กิจกรรม

วันเดือนปี

จานวน

๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๑๒๐

๒ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๗ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๒๐

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๒๐

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

๑๒๐

๕ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๒๐

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อุบลราชธานี ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๒๐

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีนโยบายในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ คือ แต่ละมหาวิทยาลัยฯ ควรต้องมีศูนย์ประสานงานหรือสานักงาน
กลาง ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุ รัก ษ์ พั นธุ ก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริฯ ของ
มหาวิทยาลัย “โดยเฉพาะ” โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลงานสนองพระราชดาริ ควรมีการกาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ให้ ความเห็ นชอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นส่วนงานภายใน
ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงสร้างสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดทาเป็น โครงสร้าง โดยให้สังกัดสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สานักงานอธิการบดี โดยควรศึกษาถึงองค์ประกอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บุคลากร
ประจาศูนย์มีจานวนกี่คน เป็นบุคลากรระดับใดบ้าง และค่าใช้จ่ายควรเป็นอย่างไร เป็นต้น และควรจัดทาเป็น (ร่าง)
ประกาศการจั ดตั้ งศูน ย์ ป ระสานงานโครงการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืช อั นเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี สังกัดสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มติที่ประชุม...

๕๒
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อ้างถึงบันทึกข้อความสานักงานอธิการบดี
สานักงานกฎหมายและนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่สานักงาน
กฎหมายและนิติการ ได้แจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สาหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการ ออกเป็น ๒ ส่วนโดย เห็นชอบ ๑) ให้จัดทาเป็นข้อบังคับตามที่กองกฎหมายเสนอ และ
๒) ให้วิทยาลัยฯ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นและฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาร่าง
ข้อบังคับ และขอชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นและฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ ดังนี้
อาจารย์แพทย์สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาด้านการ
เรี ย นการสอนของนั ก ศึ กษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพทุ กหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังมีภาระงานหนักในด้านการบริการ
วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาอาจารย์
แพทย์ มีแนวโน้ มลาออกทุกปี เนื่ องจากมีแรงจูงใจไม่เพียงพอให้อยู่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน ทาให้ วิทยาลัย ฯ
ประสบปั ญ หาอั ต ราการหมุ น เวี ย นแพทย์ ค่ อ นข้ า งสู ง คื อ จ านวน ๑๗ รายนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึ ง ๒๕๕๖
ส่งผลให้มีจานวนอาจารย์แพทย์ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของ
วิทยาลัย ฯ และความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน ดังนั้น ที่ผ่านมา วิทยาลัย ฯ จึงเห็นความสาคัญใน
การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนสาหรับอาจารย์แพทย์ โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ต่างๆ อาทิ เงินเพิ่มสาหรับ ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทาเวชปฏิบัติส่ว นตัวหรือเอกชน
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนบริการวิชาชีพคลินิกนอก
เวลาราชการ ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เฉพาะสาหรับอาจารย์แพทย์ผู้ที่ปฏิบัติงานที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ ตามที่สานักงานกฎหมายและนิติการเห็นว่า ส่วนการกาหนดค่าตอบแทนวิชาชีพนั้นซ้าซ้อนกับเงิน
พ.ต.ส. และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง รวมถึงอ้างอิงจากข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น จึง
ไม่อาจเทียบเคียงใช้บังคับได้กับอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน ทั้งในบทบาทอาจารย์สายวิชาการและ
บทบาท...

๕๓
บทบาทการให้บริการวิชาชีพด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิ ภาคใกล้เคียงกันจะ
เห็นว่า มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนในอัตรารวมที่ใกล้เคียงกัน
วิทยาลัยฯ จึงได้ประสานกับสานักงานกฎหมายและนิติการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่า ด้ ว ย การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่า ด้ ว ย การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ...
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ดังนี้
๑.๑ หน้าที่ ๒ “ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ ให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้
จัดสรรให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ย้ายไปอยู่หมวดที่ ๑ บททั่วไป
๑.๒ หน้าที่ ๓ – ๖ แก้ไข ลาดับหมวดที่ ๑ – ๖ ใหม่
๑.๓ เห็นควรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขบัญชีแนบท้าย เรื่อง “การ
กาหนดเงินค่าตอบแทน” ให้ตรงกับข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
๑.๔ หน้ าที่ ๖ หมวดที่ ๕ ค่าตอบแทนวิช าชีพ และข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์. ..
และหมวดที่ ๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เห็นควรให้เพิ่มเติมคานิยาม
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรพิจารณาดาเนินการจัดทาเอกสารชี้แ จงเหตุผล
ความจาเป็นและฐานที่มาของการจ่ายเงินดังกล่าวเสนออธิการบดี ตามความเห็นของสานักงานกฎหมายและนิติการ
มติที่ประชุม
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนาเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
๖.๒ การพิจารณา…

๕๔
๖.๒ การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๓ การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๕๙
๖.๔ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี นางวัชรี หาทองคา
ร้องทุกข์คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๒๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการ
ณ สานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ก าหนดในวั น เสาร์ ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

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

