รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
………………………………
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร

รศ.นงนิตย์
ผศ.อินทิรา
ผศ.จุฑามาส
รศ.อุทิศ
นายตรีเนตร
นายสุรชัย

ธีระวัฒนสุข
ซาฮีร์
จิตต์เจริญ
อินทร์ประสิทธิ์
สาระพงษ์
จูมพระบุตร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ
นางสิรินทร์ทิพย์
นายสหรัฐ
รศ.วัชรพงษ์
ผศ.ปรีชา
นางสาววิมลพรรณ
ผศ.จันทร์เพ็ญ
ผศ.นท
ผศ.กนกวรรณ
นพ.วัฒนา
นางกัญญา
ผศ.บรรลือ
นางสาวศิริพร
นางสุรีย์
ผศ.อริยาภรณ์
รศ.มันทนา

ชัยวัฒนา
บุญมี
โนทะยะ
วัฒนกูล
บุญจูง
อุดมพันธ์
อินทรประเสริฐ
แสงเทียน
มะโนรมย์
พรรณพานิช
จึงวิมุติพันธ์
คงจันทร์
ยศมูล
ธรรมิกบวร
พงษ์รัตน์
สามารถ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ธีระพล

บันสิทธิ์

๒๔. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๒๕. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ

นายกิจสุวัฒน์
นางสาวมัณฑนา

หงส์เจริญ
เจือบุญ

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ธนพรรณ
ผศ.เกรียงศักดิ์
นางจุฑามาศ
ผศ.มงคล
นางนลินี

ธานี
แก้วกุลชัย
หงษ์ทอง
ปุษยตานนท์
ธนสันติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อํานวยการกองกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธานสภาอาจารย์
รองคณบดีฝ่ายแผน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน คณะรัฐศาสตร์
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ

รศ.สัมมนา
มูลสาร
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
นางสาวญาเรศ
อัครพัฒนานุกุล
นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ค ณะบุ ค คลเข้ า ทู ลเกล้ า ถวายปริ ญ ญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
อธิ ก ารบดี ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง เพื่ อ ทราบ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีมติขอพระราชทาน
พระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ที่ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําหนังสือขอพระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯทูลเกล้า ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๘๗๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่ง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แจ้งทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ/บุคคลเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วังศุโขทัย และพระราชทานพระราชานุญาต
ในการต่างๆ ตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณ
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ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
-พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ๙ บรรทั ด ที่ ๒๒-๒๓ แก้ ไ ขเป็ น เสนออธิ ก ารบดี โดยมี ค วามเห็ น ว่ า ถ้ า หาก
มหาวิ ท ยาลั ยจะเดิ นทางไปเจรจากั บมหาวิท ยาลัย ในเวียดนาม ควรจะมี ก ารเดิ น ทางเป็ นกลุ่ม ย่ อยเพราะ
มหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน
หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ – ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตั ด ความเสี่ ย งในข้ อ ๒,๓ และ๑๕ ออก
โดยนําไปตั้งแผนพัฒนาบุคลากร และให้นําความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ไปจัดทําเป็นแผนควบคุมภายในต่อไป
หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๙-๒๓
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:เห็นชอบให้สํานักวิทยบริการ
ดําเนินการดังนี้
๑. ดําเนินการตามระเบียบพัสดุและนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอแนว
ทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชําระค่าปรับหนังสือเกินกําหนดส่งคืน
๒. ให้กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักวิทยบริการ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลหนี้สินของนักศึกษาและบุคลากรที่ลาออก/หมดสัญญาจ้าง/เกษียณอายุราชการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การเดิ น ทางไปเจรจาความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ
เวียดนาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓
การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ
และขอให้คณะ/สํานัก แจ้งความประสงค์ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
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เวียดนาม มายังสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสรุปการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว ภายในวันที่
๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการสอบถามไปยังคณะและปิดรับข้อเสนอ
โครงการ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณะส่งข้อเสนอโครงการ จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงินรวม
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับคณะที่เสนอโครงการ เนื่องจากมีคณะส่ง
ข้อเสนอโครงการ จํานวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) แต่มีวงเงิน
งบประมาณที่สามารถจัดสรรให้ดําเนินการโครงการได้เพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารงบประมาณโดยจัดสรร
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์/และโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตมุกดาหาร จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
(เพิ่มเติม) คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖)
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย และให้สํานักงานประกันคุณภาพฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น
ในการนี้ คณะบริ ห ารศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ และกองแผนงานได้ ร ายงานผล
การประเมินตนเอง (เพิ่มเติม) ในบางตัวบ่งชี้ส่งผลให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้และค่าคะแนนในภาพรวมของคณะ
และมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ตัวบ่งชี้ทมี่ ีการรายงานผลการดําเนินงานเพิ่มเติมและค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
คะแนนที่
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้
คะแนนเดิม
เปลีย่ นแปลง
๑ . ค ณ ะ บ ริ ห า ร - สมศ. ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์
๒.๐๕
๕.๐๐
ศาสตร์
จากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการ
๒. คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาการเรียน การสอนหรือ การวิจัย
๑.๑๙
๔.๗๖

-๕
หน่วยงาน
๓. กองแผนงาน

ตัวบ่งชี้

คะแนนเดิม

- สมศ. ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร
- สมศ. ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์
- สมศ. ๑๗ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และ
จุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถาบัน

๐.๐๐

คะแนนที่
เปลีย่ นแปลง
๔.๒๒

๒.๐๐

๕.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวม
จากการรายงานผลการดําเนินงานเพิ่มเติมและมีค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า จากเดิม
“ที่ มี ค ณะไม่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน ๑ คณะ” เป็ น “ทุ ก คณะผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน” และระดั บ
มหาวิทยาลัย “มีค่าคะแนนที่ดีขึ้น” และได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบัน “ผ่าน” อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

หน่วยงาน
๑. คณะบริหารศาสตร์
๒. คณะศิลปศาสตร์
๓. มหาวิทยาลัย

คะแนนการประเมิน (เดิม)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ผล
พื้นฐาน
ภาพรวม
ประเมิน
(๑-๑๑)
(๑-๑๘)
๓.๗๖
๓.๗๔
รับรอง
๓.๓๔
๓.๗๖
ไม่
รับรอง
๔.๓๐
๓.๙๙
รับรอง

คะแนนการประเมิน (ทีเ่ ปลี่ยนแปลง)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ผล
พื้นฐาน
ภาพรวม
ประเมิน
(๑-๑๑)
(๑-๑๘)
๔.๐๓
๓.๘๙
รับรอง
๓.๗๐
๓.๙๖
รับรอง
๔.๓๐

๔.๕๘

รับรอง

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ดํ า เนิ น รวบรวมและสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยยึดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับ
คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

มติที่ประชุม :เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม)ระดับ
คณะของคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

-๖

๓.๓ การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคําสั่งที่ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนดําเนินกิจการ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ประธานกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ตามคํ า สั่ ง ในข้ อ ๑ ครบกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ๒ ปี ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗
ฝ่ า ยเลขานุก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ นํา เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯเพื่อแทนคณะกรรมการฯชุดเดิมที่หมดวาระ แล้วนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อธิการบดีพิจารณาแล้วให้นํารายชื่อผู้ที่คุณสมบัติจํานวน ๑๖ ราย เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ข้ อบั งคับ มหาวิ ท ยาลั ยอุ บลราชธานี ว่ าด้ว ยคณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จ การมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๓๗
“ข้ อ ๘ ให้ ก รรมการสภาอาจารย์ สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และ
คณะกรรมการประจําคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ ต่ออธิการบดีเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา
กลั่ น กรองแล้ ว นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานและกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวัน
อังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ จํานวน ๑๖ ท่าน (ไม่ตอบรับ ๑ ท่าน)
สรุปรายชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
หมายเหตุ
ลําดับ
๑ นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จํากัด
จ.ศรีสะเกษ
๒ นายชวลิต องควานิช
ประธานกรรมการที่ปรึกษา หอการค้าจังหวัด
จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
๓ นายมีชัย แต้สุจริยา
เจ้าของกิจการโรงงานทอผ้าคําปุ่น
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
๔ เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน ผู้มีความรู้ความสามาถพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-๗
ลําดับ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ-สกุล
นายปริญญา พิณทอง
เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนะชัย
นายจีระชัย ไกรกังวาร
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

ตําแหน่ง
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดศิริธรรมออฟเซ็ท
ประธานเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชําราบ
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีและวิชาชีพ
จังหวัดยโสธร
นายสุพิณ โภคสวัสดิ์
ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดสหมิตรการค้า
มุกดาหาร
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ
นายนิมิต สิทธิไตรย์
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์
กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จํากัด
นายประวิตร อนันตวราศิลป์ เจ้าของกิจการโรงแรมแมกไม้ วิลล่า และโรงแรม
ชมดาว จังหวัดระยอง
นายวัลลภ บุญพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชคประชาพร็อพเพอร์ตี้
สกลนคร จํากัด จังหวัดสกลนคร
นายอํานาจ ผการัตน์
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร

หมายเหตุ
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกเขตพื้นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกเขตพื้นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกเขตพื้นที่

มติที่ประชุม :เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม ๑ ท่าน คือ นายมงคล ตันสุวรรณ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่ น ดิ น เต็ ม ปี จํ า นวน ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐.-บาท (ห้ า ร้ อ ยเก้ า สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ า แสนสี่ ห มื่ น สี่ พั น บาท)
และสํานักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว
๑) ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ : ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีผลการได้รับอนุมัติเงินประจํางวดและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้

-๘
รายการ
ก.การอนุมัติเงินประจํางวด
ข.การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด
ข.๑ การเบิกจ่ายงบประจํา
ข.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน

จํานวนเงิน
(บาท)
๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐.๐๐
๔๕๖,๔๗๖,๗๐๙.๑๔
๔๕๖,๔๗๖,๗๐๙.๑๔
-

ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
เทียบกับแผน
ตามมติ ครม.*
๑๐๐.๐๐
๗๖.๓๔
๙๓
๑๐๐.๒๐
๗๒

หมายเหตุ การเบิกจ่ายข้างต้น รวมการเบิกจ่ายงบกลางที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนเพิ่มเติมจาก
กรมบัญชีกลาง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๕๒๒,๑๔๕.๑๔ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
ห้าบาทสิบสี่สตางค์) จําแนกเป็น รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงิน
เลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จํานวน ๑๐,๗๔๐,๐๑๓.๑๔ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) (โอนปิดงบบุคลากร) และรายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่ ว คราวของข้ า ราชการลู ก จ้ า งประจํ า ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว พนั ก งานราชการฯ จํ า นวน ๔,๗๘๒,๑๓๒.-บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาท) (งบเงินอุดหนุน)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้างต้น ต่ํากว่าผลการเบิกจ่าย
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.๖๔ (ปี ๒๕๕๔ ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ย เท่ า กั บ ๘๕.๓๙)
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่ํากว่าที่รัฐบาลกําหนด ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่า
ก่อสร้างในรายการอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ,ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ ๘๔ พรรษา มหาราชา,ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา และงบดํ า เนิ น การบางรายการ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ย
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๕ กับกรมบัญชีกลาง เรียบร้อย
แล้ว จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๖,๙๘๙,๓๖๙.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหก
สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอํานาจอธิการบดีตามระเบียบว่าด้วย
การบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ ง โอนระหว่ า งงบดํ า เนิ น งาน จากผลผลิ ต ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด้ า น
สั ง คมศาสตร์ จํ า นวน ๒๘๘,๓๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่ น แปดพั น สามร้ อ ยบาท) ไปยั ง ผลผลิ ต ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ จํ า นวน ๒๑๙,๒๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่ ง หมื่ น เก้ า พั น สองร้ อ ยบาท) และผลผลิ ต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๖๙,๑๐๐.-บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)
๒) ผลการดํ า เนิ น งาน : การดํ า เนิ น งานทั้ ง ในระดั บ ผลลั พ ธ์ และผลผลิ ต /โครงการของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กําหนด
 ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาจําแนกตามด้านการดําเนิน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่าย

-๙
เป็นไปตามแผนที่กําหนด ยกเว้น ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าแผนที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ
๗๔.๕๖ ของแผนที่กําหนด
 ระดับผลผลิต : พิจารณาจําแนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กําหนด ยกเว้น ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ผลผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าแผนที่
กําหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๖,๖๗.๙๕ และ ๗๔.๑๖ ของแผนที่กําหนด ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
 ระดับผลลัพธ์:พิ จารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๗๕ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามด้านการดําเนินงาน พบว่า
การดําเนินงานด้านบริการแก่สังคม และการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดําเนินงาน
ได้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ ส่วนการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต,การวิจัย,การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
 ระดั บ ผลผลิ ต :พิ จ ารณาในภาพรวมทุ ก ผลผลิ ต /โครงการ พบว่ า ร้ อ ยละการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กําหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๕๕.๓๒ :ซึ่งทุกผลผลิต/โครงการยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลกําหนด ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการงบลงทุน)
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)
 ด้ า นการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ กํ า หนด : ผลการดํ า เนิ น งานบางตั ว บ่ ง ชี้ ยั ง ไม่ บ รรลุ
เป้าหมายที่กําหนด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดําเนินการตามแนว
ทางการแก้ ไข/ปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ น งาน เพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามแผนปฏิ บัติ ก ารและการใช้จ่ า ย
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กําหนดในปีงบประมาณต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
๒) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และขอให้กองแผนงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายของ คณะ/สํานัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

- ๑๐

๔.๒ (ร่าง) รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๕
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง)
รายงานประจํ าปีมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงได้ดําเนินการรวบรวมและขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเมินผลการประกัน
คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานด้ า นต่ า งๆของมหาวิ ท ยาลั ย แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้
๑. ส่วนนํา ประกอบด้วย สาส์นนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี และการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่สําคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
มหาวิ ท ยาลั ย โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
๓. ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามกลยุทธ์ ที่ ๑-๗ ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลงานนักศึกษาดีเด่น ผลงานบุคลากรที่ได้รับรางวัล
๔. ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
-พิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) รายงานประจํ าปีม หาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยประธานที่ประชุมขอให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน พิจารณารายละเอียด (ร่าง) รายงาน
ประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีข้อแก้ไขขอให้ประสานส่งข้อมูลมายังกองแผนงานเพื่อปรับแก้
ต่อไป และขอให้มีการตรวจทาน พิสูจน์อักษร คําผิด-ถูก ให้ถูกต้อง

มติ ที่ ป ระชุ ม :เห็ น ชอบ(ร่ า ง)รายงานประจํ า ปี ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๓ รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องด้วย ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๖
กํา หนดให้ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ดทํ าบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ นแห่ งระเบี ย บข้ อ ๓๕.๒ วรรคท้ า ย
“กําหนดว่า”เมื่ อสิ้น งวดการบัญ ชีใ ห้จั ดทํารายงานการเงินประจําปี เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บลราชธานี

- ๑๑
ภายใน ๖๐ วัน ประกอบกับ “คู่มือ”ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ที่ ๘ ตัว
บ่งชี้ที่ ๘.๑ กําหนดให้มีระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ โดยอิง เกณฑ์มาตรฐาน
ข้ อ ๔. กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบและรายงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง
ข้อ ๕. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. รายงานกระแสเงินสด
๒. สรุป รายงานการเบิ ก ตามแผนงบประมาณประจํ าปี ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ณ วั นที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
๓. รายงานลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วยลูกหนี้เงินอุดหนุนทั่วไป
และลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
๔. รายละเอียดจําแนกเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕
มติ ที่ป ระชุ ม : เห็น ชอบรายงานสถานะทางการเงิ น ของมหาวิท ยาลัยอุ บ ลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๔ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุ บลราชธานี ได้จั ดตั้งสถานปฏิ บัติ การโรงแรมและการท่องเที่ ยว เพื่ อ ให้นั กศึกษาได้ มี สถานที่สําหรับฝึ ก
ปฏิบัติ การ และจั ดตั้ ง เป็ นหน่ วยงานวิ ส าหกิจ บริห ารจั ด การด้ วยเงิ นรายได้ จากการดํา เนิ นกิ จ กรรมของ
หน่วยงานและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คือให้ยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
บางส่วน ช่วงปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
ช่ ว งเริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่ ผ่ า นมา ผู้ บ ริ ห ารของสถานปฏิ บั ติ ก ารฯ คื อ
นายมณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ และนางนลินี ธนสันติ ได้ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้อันเกิดจากการ

- ๑๒
ดําเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ทดรองจ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าเช่าห้องพัก
ค่าService Chare เป็นต้น และสามารถจําแนกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการตามพันธกิจ เป็นเงินจํานวน ๘,๘๕๕,๖๑๑.๓๖ บาท
(แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
๒) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงินจํานวน ๗,๗๔๔,๕๕๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน )
ทั้ งนี้ ในการเปิ ดให้ บริการสถานปฏิบัติก ารโรงแรมและการท่ องเที่ย ว ช่วงปีง บประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งยังได้ออกข้อบังคับฯหรือวางหลักเกณฑ์ฯก่อนดําเนิน
กิจกรรมให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
และใช้เป็นสถานที่จั ดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งใช้เป็ นสถานที่ใ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุม ชน ของ
คณาจารย์/นักศึกษา ส่วนราชการและภาคเอกชนเป็นสําคัญ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ง คั บ ของสถานปฏิ บั ติ ก ารโรงแรมและการ
ท่ อ งเที่ ย ว ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามลํ า ดั บ หลายครั้ ง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์จึงให้ผู้เสนอร่างข้อบังคับนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่สามารถวางหลักเกณฑ์ในการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานได้ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔
ตามความในหมวด ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๔ กรณี มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยมิได้ตั้งงบประมาณไว้ให้
อธิการบดี มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแล้วให้นําเสนอที่ประชุม คณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
พร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จากข้อกําหนด แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามความในหมวด ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๔ กองคลัง จึงรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามที่กองคลัง ตรวจสอบเอกสาร พบว่ามี
เอกสารที่สามารถเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายได้ ทั้งสิ้นเป็นเงินจํานวน ๑๖,๔๘๙,๘๖๗.๕๓ บาท
(สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑.รายงานการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ
๔. รายรับที่บนั ทึกผ่านโปรแกรม UBUFMIS บ่งชี้แนวโน้มรายได้ในอนาคต

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- ๑๓

๔.๕ การขออนุมัติอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เพิ่มเติม
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ อํ า นวยการกองแผนงาน นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวทางการขออัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมหาก
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องขออัตรากําลังเพิ่มเติมให้จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบคําขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และส่งให้ สกอ.ภายใน
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอเพิ่มเติมต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยก่อน อธิการบดีจึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงาน ดําเนินการจัดประชุม
ชี้แจงคณะ/สํ านัก/วิทยาลั ย ทราบและจัดทําข้อมูล ที่ ได้จากคณะ/สํานัก/วิ ท ยาลั ย มาวิ เคราะห์เพื่อ ให้ไ ด้
อัตรากําลังที่พึงมี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังสรุปกรอบอัตรากําลังพนักงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม :ให้กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากกรอบอัตรากําลังเดิม
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยขอให้ทบทวนใน ๘ สาขาวิชาเป็นลําดับแรก

๔.๖ การดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สํ า นั ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้
เห็นชอบองค์ ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บคณะ/สํานั ก/หน่วยงาน
สนับสนุนรับการประเมิน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
- ตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน ๙ ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ สมศ.๑ ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้กําหนดเพิ่มเพื่อประเมินด้านอัตลักษณ์อย่างน้อย ๓ ตัวบ่งชี้
ซึ่งในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ที่ผ่านมาพบว่า เกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับ
บริบทการดําเนินงานของสํานัก ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก ประกอบกับการกําหนดตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ของแต่ละสํานักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงได้จัด
ให้มีการประชุมระหว่างสํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสํานักงานอธิการบดี เพื่อ
พิจารณาหารือถึงแนวทางการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในระดับสํานักร่วมกัน ในวันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยที่ประชุมเห็นชอบเสนอปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานัก ดังนี้
๑.๑ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดตามภารกิจของสํานัก กรณีเป็นตัวบ่งชี้การ
ประเมินความพึงพอใจควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๕ ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ ๑-๕ กรณีที่ไม่มีการ

- ๑๔
ดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
๑.๒ ปรับเกณฑ์การประเมินให้เข้ากับภารกิจของสํานัก จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และตัว
บ่งชี้ ๗.๖.๑ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๑.๓ ขอทบทวนตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพ แวดล้ อ มการเรี ย นรู้
โดยไม่ ป ระเมิ น ในระดั บ สํ า นั ก ทั้ ง นี้ สํ า นั ก ยั ง มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค ณะและ
มหาวิทยาลัยในการประเมินตามมาตรฐานเช่นเดิม โดยมีผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑.ให้ความเห็นชอบการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสํานัก ดังนี้
๑.๑ การกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ให้เป็นไปตามภารกิจของสํานัก อย่างน้อย ๓ ตัวบ่งชี้
และกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้การประเมินความพึงพอใจ กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๕ ระดับ
๑.๒ ให้ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้เข้ากับภารกิจของสํานัก จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้
ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
- ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
- ตัวบ่งชี้ ๗.๖.๑ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๑.๓ ระดับสํานักไม่ประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๗ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕
ระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เนื่องจากคณะและมหาวิทยาลัยจักต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ).ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาเดียวกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศได้นําเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔

- ๑๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายใน โดยการจัดให้มี
การประเมินภาควิชาร่วมกับการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกันภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๖ ดังนี้
จากเดิม คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๗
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา๒๕๕๕
ระดับภาควิชา เดือนพฤษภาคมและคณะหน่วยงานเทียบเท่าเดือนมิถุนายน
เปลี่ยนเป็น การจัดให้มีการประเมินภาควิชาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าในวันเดียวกันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือคู่มือการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑.ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายในโดยการจัดให้มีการประเมิน
ภาควิชาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มติ ที่ป ระชุ ม :เห็น ชอบ การปรับ เปลี่ย นรูป แบบการประเมิน ภายในโดยการจัด ให้ มี
การประเมินภาควิชาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๕.๑ สมาพั น ธ์ ค ริ ส เตี ย นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสมาพันธ์ คริส
เตียนจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมระหว่างวันที่
๒๒-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้จะมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่บริเวณจัดงาน(อาคารพละและสนามฟุตบอล)
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน/วัน
ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย ได้ประมาณการ ๓ วัน ประมาณการอยู่ที่จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาท) เป็นค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- เพื่อแจ้งบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ กําหนดการจัดกิจกรรมของสมาพันธ์
คริสเตียน
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
๑๗.๐๐ น.

( นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาวมัณฑนา เจือบุญ )
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

