
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  

วันเสารท์ี่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ  ชั้น ๖  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และณ ห้องประชุมวารนิชาํราบ  ชั้น ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๔. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๖. นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๗. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

   ๘. ประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
     นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
 ๙. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารยน์ายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ ์  
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๔. นายไท  แสงเทียน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา   
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาสจิตต์เจริญ                                                                                           
                         /๑๗. นางอรอนงค์  งามชัด...                    



๒ 
 
๑๗. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๘. นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ที่ไม่มาประชมุ 
๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

  ๒. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๓. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมุนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๕. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรณุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 

 

หมายเหต ุ ลําดับที่ ๕  นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากมหาวิทยาลัย  
              อุบลราชธานี  ได้รับหนังสือโปรดเกล้าแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันศุกร์ที่ ๒๗  
              กันยายน ๒๕๕๖  ดังนั้น จึงทําใหไ้ม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย   ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี 
๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสิรินทรท์ิพย์  บุญม ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๕. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. นายตะวันฉาย  โพธ์ิหอม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
   การเจ้าหน้าที่  
๘. นายสุพจน์  ชาลีพล   นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานกฎหมายและนติิการ 
 

เริ่มการประชมุเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ศาสตราจารยพ์ิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ นายกสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดังนี ้
 
 
 
 

          /ระเบียบวาระที่ ๑... 
 



๓ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลา
ประชุม จํานวน ๖ ท่าน ดังนี้         
  ๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  

    ๒. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ  
    ๓. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร 
    ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมุนต์  สกลไชย  
    ๕. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรณุ 
    ๖. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
 

หมายเหต ุ ลําดับที่ ๕  นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี  ได้รับหนังสือโปรดเกล้าแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวฒุิ  ในวันศุกร์ที ่๒๗  
              กันยายน ๒๕๕๖  ดังนั้น จึงทําใหไ้ม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
          

 ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ที่ปรกึษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
 ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในครั้งนี้
มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมการประชุมในครั้งนี้  และขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านอัยการโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ได้รับตําแหน่งใหม่เป็น
รองเลขานุการอัยการสูงสุด 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
     

 ๑.๑.๓  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคณุวุฒิชุดใหม่ 
  ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอขอพระราชทานโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขณะนี้ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ ราย เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอต้อนรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  เพื่อจะให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป  และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่หมดวาระ ที่ได้ให้คําแนะนําที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 
 

      /๑.๑.๔  ขอลาออก... 



๔ 
 

๑.๑.๔  ขอลาออกจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
          ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ได้ขอลาออก

จากกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญว่าต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาใดๆของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ต่อไป 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

๑.๑.๕  กรอบการวิจัยประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
         ประธานแจ้งที่ประชุม  ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทํา

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และขอให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล  ซึ่งมีสาขาจํานวน ๑๓ สาขา หมดเขตยื่นขอรับทุนภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ ทั้งนี้
ขอให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

  ๑.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
  ๑.๒.๑  การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
        นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  สํานักงานกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่

ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้จ้างนักกฎหมายเอกชนเพื่อปฏิบัติงานด้านคดีและการบังคับคดี (มาตรการบังคับ
ทางปกครอง) รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
แต่งต้ัง นายรอยอินทร์ ทยุติทร เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น 
 เนื่องจากงานคดีและการบังคับคดีของมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนมาก ประกอบกับนิติกรของ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคดีของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับคดีแพ่ง 
คดีอาญา และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองทําให้ไม่อาจปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงอนุมัติให้แต่งต้ัง นายรอยอินทร์ ทยุติทร เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  จึงเรียนที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

             /๑.๒.๒  สํานักงาน... 



๕ 
 
  ๑.๒.๒  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตร 
            และศนูย์นอกสถานที่ต้ัง 
  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเรื่องขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตร
และศูนย์นอกสถานที่ต้ัง เนื่องจากได้มีการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังพบว่ามีผลการประเมินในระดับไม่
ผ่านร้อยละ ๖๕  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําลังดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ ต้ังควบคู่ไปกับการตรวจประเมินเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานจึงขอให้
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ช ะ ล อ ก า ร เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร น อ ก ส ถ า น ที่ ต้ั ง แ ล ะ ศู น ย์ ใ ห ม่ อ อ ก ไ ป ก่ อ น   
 สําหรับการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๓ หลักสูตร ที่จังหวัด
มุกดาหารนั้น เป็นการดําเนินงานในหลักสูตรและศูนย์เดิมซึ่งผ่านการประเมินแล้ว ยังคงสามารถจัดการเรียนการ
สอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์มุกดาหารเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่เพื่อ
รักษาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  ๑.๒.๓  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
         (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  สํานักงานกฎหมายและนิติการ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑ .๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๖)/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทําหน้าที่แทน 
ก.พ.อ. หนังสือดังกล่าวลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก .พ .อ . )  โดยหนังสือดังกล่าวได้อ้างถึงการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.อ.) พร้อมกับบันทึกความเห็นของ
มหาวิทยาลัยฯ กรณี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๖)/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งเวียนให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน 
ก.พ.อ. โดยเคร่งครัดและโดยเร็ว และมหาวิทยาลัยได้ขอให้ท่านรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาส่งสําเนารายงานการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย และได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมบันทึกความเห็นถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
            /๑.๓ ต่อมาสํานักงาน... 



๖ 
 

๑.๓ ต่อมาสํานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอรายละเอียดของหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๖)/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบ 

๑.๔ มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับสําเนารายงานการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตามที่ขอต่อรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯจึงมีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสําเนารายงานการประชุม ก.พ.อ.ฯ ดังกล่าวอีกครั้ง 

๑.๕ ต่อมา วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรายงานการประชุมดังกล่าว มีข้อความเฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง 
มหาวิทยาลัยมหิดลคัดค้านคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ   
ส่วนระเบียบวาระอื่นๆ ถูกปกปิดข้อความไว้ โดยไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับมติการให้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ.แต่อย่างใด  
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 ๑.๒.๔  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ของมหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธาน ี
  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน ๑๐ ราย ต้ังแต่วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน ๑๐ ราย จึงเรียนที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 ๑.๒.๕  การลาออกจากตําแหน่งของผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรพัย์สนิ 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  นําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

ด้วย นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ได้ขอลาออกตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
คลังและทรัพย์สิน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทําให้ไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
           /๑.๒.๖  แต่งตั้งผู้ช่วย... 



๗ 
 
 ๑.๒.๖  แต่งตัง้ผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม  

 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  นําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
ด้วย นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ได้ขอลาออกตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์  อธิการบดีจึงได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๑  นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   
  อํานาจหน้าที่  

๑.๑.๑  กํากับดูแลเชิงนโยบายและบริหารจัดการกองคลัง  โดยกํากับดูแลการพัสดุ การเงินและ 
  บัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทําบัญชี  
  การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน และรายงานการเงินและบัญชี 

  ๑.๑.๒  อนุมัติ ลงนาม และดําเนินการในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและหรือมอบอํานาจจาก 
อธิการบดี  

  ๑.๒.  นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์  
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี 
  อํานาจหน้าที่  

๑.๒.๑  กํากับดูแลเชิงนโยบาย ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบโปรแกรมการเงิน-บัญชี 
(UBUFMIS) รวมทั้งควบคุมดูแลมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  
และการพัสดุ 

  ๑.๒.๒  อนุมัติ ลงนาม  และดําเนินการในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและหรือมอบอํานาจ 
จากอธิการบดี  

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
 เม่ือวันเสาร์ที่ ๓๑สิงหาคม  ๒๕๕๖  
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าที่ ๓๓  บรรทัดที่ ๒๓  มติที่ประชุม แก้ไขเป็น  เห็นชอบ  การสําเร็จการศึกษาของ 

Mrs.Linda Nowakowski  ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ใช้บทความทางวิชาการ เรื่อง “Discussion 
of Alternatives”ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Interconnection Issue ๔ ปี ค.ศ. ๒๐๐๙  ที่เป็นบทความในลักษณะ 

               /การให้สัมภาษณ์… 



๘ 
 
การให้สัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ด้วยเหตุข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ทําให้เกิดความล่าช้า  ในการขอสําเร็จการศึกษาตามมติคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
     หน้าที่ ๕๓  บรรทัดที่ ๑๘  แก้ไขใหม่เป็น  ๖. นางอรวรรณ  ชยางกูร  มีความเห็นว่า  
เรื่องที่มหาวิทยาลัยนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยควรมีความเห็นมาก่อนแล้ว จึงเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา และเห็นว่าหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ที่ส่งถึงมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตอบประเด็นต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ถามไปอย่างครบถ้วน ทําให้ในการประชุม   
ครั้งนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างไร  มหาวิทยาลัยจึงควรทําหนังสือ
ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอทราบข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่ยังได้รับไม่ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง   
    หน้าที่ ๕๓  บรรทัดที่ ๒๔  เพิ่มเติม ข้อ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี             
มีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งการโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเลขาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่   
    หน้าที่ ๕๓  บรรทัดที่ ๒๖ เพิ่มเติม  ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากเอกสาร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามบันทึก ศธ ๐๕๐๙.๖-
(๓.๑๖)/๑๓๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นได้พิจารณาในรายละเอียดของบันทึกดังกล่าวแล้ว ปรากฏ
ว่าเอกสารแนบต่างๆ นั้นล้วนเป็นรายละเอียดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปราศจากเอกสารและรายละเอียด
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอไป ดังนั้น จึงเห็นว่าเอกสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่ง
มานั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขอไป  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ว่ามหาวิทยาลัยจะทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อขอคัดรายงานการประชุม ก.พ.อ. 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและคําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ในประเด็นที่
มหาวิทยาลัยได้โต้แย้ง ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้ง 
   หน้าที่ ๕๔  บรรทัดที่ ๑ เดิม  มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือถึง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอคัดรายงานการประชุม ก.พ.อ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและคําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้โต้แย้ง แล้วจึงจะ
พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป ตัดออก แก้เป็น  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  รายงานการประเมินผลการใช้พืน้ทีข่องชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลการ
ใช้พ้ืนที่ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มี คําสั่งที่        
๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕  แต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลการใช้พ้ืนที่ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง 

           /มหาวิทยาลัย… 



๙ 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคําสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลการ
ใช้พ้ืนที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินการใช้พ้ืนที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
มอบหมายให้คณะทํางานประเมินผลการใช้พ้ืนที่ฯ จัดทําแผนการดําเนินงานการแก้ไขการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็น   
ข้อยุติ และประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาแล้วเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
 

 คณะทํางานประเมินผลการใช้พ้ืนที่ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า   
 ๑. เนื่องจากกําหนดระยะเวลาในการที่มหาวิทยาลัยตกลงให้ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงใช้พ้ืนที่
มีกําหนด ๕ ปี นั้นสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และได้มีการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดคณะบริหารศาสตร์ไปแล้ว ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ประสงค์จะให้ชุมชนฝึกฝน
เศรษฐกิจพอเพียงใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอีกต่อไป เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแจ้งชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง  
ได้รับทราบถึงการสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพิจารณาดําเนินการย้ายออกไปจาก
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาพอสมควรในการให้ชุมชนฝึกฝนฯ ดําเนินการออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว
เนื่องจากมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่จํานวนหนึ่งและปัจจุบันมีนักศึกษาตกค้างที่ยังศึกษาในหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จํานวน ๘ คน โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทั้งหมด  
ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จําเป็นต้องศึกษาและลงพื้นที่ในรายวิชาชุมชนฝึกฝน
เศรษฐกิจพอเพียงได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว เช่น วิชาสหวิทยาการด้าน
การศึกษาชุมชน ๒  วิชาสหวิทยาการการ จัดการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ๒. หากมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้พ้ืนที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ผ่าน
มาสามารถส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและพัฒนาประเทศในระยะยาวและยั่งยืน  อาจพิจารณาการขยายระยะเวลาใช้ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยต่อไป  เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์  นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
และทดลอง ตลอดจนการฝึกงานของนักศึกษา  โดยให้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทําแผนการเสนอเข้ามาว่าจะมีการ
บริหารจัดการอย่างไร  เพื่อประกอบการประเมินว่าควรจะทําการขยายระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่
อย่างไร 
 นอกจากนี้ คณะทํางานประเมินผลการใช้พ้ืนที่ฯ ยังได้มีการปรึกษาโดยเวียนหนังสือขอมติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากคณะทํางาน ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามข้อตกลงสัญญาที่สิ้นสุด  และแจ้งให้ชุมชนฝึกฝนฯ ทราบว่าได้
ยกเลิกหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
 ๒. ควรแจ้งให้ชุมชนฝึกฝนฯ ยุติกิจกรรมและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกไปเป็นระยะเวลาตามลําดับ 
 ๓. การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารควรพิจารณาดําเนินการตามความเหมะสมแล้ว
แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
           /๔. ถ้าหากมี… 



๑๐ 
 
 ๔. ถ้าหากมีการพิจารณาให้ต่อสัญญา มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาค่าชดเชยการใช้พ้ืนที่และค่า
เสียโอกาสต่างๆ 
  

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการใช้พ้ืนที่ของ
ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเจรจากับผู้แทนของชุมชนฝึกฝน
เศรษฐกิจพอเพียงตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ  และมอบให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๒  การต่อเวลาราชการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธาน ี  
   นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  มติเห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของรองศาสตราจารย์
ปราณีต  งามเสน่ห์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาประมง                
คณะเกษตรศาสตร์  ตามองค์ประกอบดังนี้ 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการได้ดําเนินการประเมินคุณสมบัติและผลงาน
ของรองศาสตราจารย์ปราณีต  งามเสน่ห์  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ปราณีต  งามเสน่ห์  ต่อเวลาราชการจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหก
สิบห้าปีบริบูรณ์  และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม     
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖   
  

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมั ติ ต่อเวลาราชการให้ กับ           
รองศาสตราจารย์ปราณีต งามเสน่ห์  จนถึงอายุครบหกสิบห้าปีบริบรูณ์   
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
            /ระเบียบวาระ... 



๑๑ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงนิ 
  ๔.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติมมาแล้ว ๘ ครั้ง จํานวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๘๓๙,๕๕๖ 
บาท  

คณะเกษตรศาสตร์ มีความจําเป็นในการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙) จํานวน ๘๕๙,๕๓๘ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๒) เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Fish Hatchery Management (รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓) 

 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙) ของคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๘๕๙,๕๓๘ 
บาท 
             

  มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบั ติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙) ของคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๘๕๙,๕๓๘ บาท 
 

๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 
ปรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยคณะรัฐศาสตร์  เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณค้างจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สําหรับรายการสิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกข้อความ
คณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๒๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  สรุปรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการจ้างเหมาทาสี-ซ่อมแซมห้องเรียน ๓๓๐๓, ๓๓๐๖    จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท  
๒. รายการค่าจ้างซ่อมเวที-ซ่อมแซมห้องเรียน ๓๓๐๓, ๓๓๐๖    จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท  
๓. รายการจ้างทําผ้าม่านและติดต้ัง-ซ่อมแซมห้องเรียน ๓๓๐๓, ๓๓๐๖   จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
๔. รายการค่าก่อสร้างโรงเก็บของ      จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
๕. รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา (เดิม ๘๒๐,๐๐๐ บาท) จํานวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท 

 
 

  /รวมทั้งสิ้น...   



๑๒ 
 

รวมทั้งสิ้น  ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 ในเบื้องต้นคณะรัฐศาสตร์ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จาก
โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) เพื่อสมทบรายการลําดับที่ ๕ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คณะรัฐศาสตร์มิได้ต้ังโครงการปรับปรุง
อาคารและระบบสาธารณูปโภคในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์จึงขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมคงเหลือของคณะเพื่อต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๖ เพิ่มเติม เป็นค่าก่อสร้างทั้ง ๕ รายการข้างต้น จํานวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท-
ถ้วน) รวมงบประมาณที่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติใช้เงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์  
เพื่อต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติเงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพิ่มเติมจํานวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
         

 ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนปฏิบัติ 
   การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสําหรับรายการสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  เพื่อปรับปรุงห้อง
ฉลองพระองค์ งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ําบริเวณอาคารเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งบประมาณ ๔,๐๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๑๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  สรุปรายละเอียดดังนี้  

๑.๑ บันทึกข้อความสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖/๓๕๐๐  ลงวันที่   
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างประกอบการขออนุมัติงบประมาณ จํานวน 
๘,๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากรายได้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (รายรับประเภทชดเชยหรือค่าปรับ ข้อ ๕.๔.๔)  จํานวน 
๖,๐๒๕,๐๐๐ บาท และสําหรับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจํานวนที่เหลือคือ ๒,๑๐๕,๐๐๐ บาท พิจารณา
จากเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม 
 
 

       /จึงเรียนที่ประชุม... 



๑๓ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติการต้ังแผนปฏิบัติการและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จํานวน
งบประมาณรวม ๘,๑๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
รายได้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
(รายรับประเภทชดเชยหรือค่าปรับ ข้อ ๕.๔.๔)  จํานวน ๖,๐๒๕,๐๐๐ บาท และพิจารณาอนุมัติการขอรับการ
สนับสนุนจํานวนที่เหลือคือ ๒,๑๐๕,๐๐๐ บาท จากเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  และอนุมัติการใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๒,๑๐๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อปรับปรุงห้องฉลองพระองค์ 
 

  ๔.๑.๑.๔  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ – ๒   
    (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ) 

   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่กํากับ ดูแลการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๖ การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินแห่งระเบียบข้อ ๓๕.๒ วรรค
ท้าย กําหนดว่า ให้จัดทํารายงานการเงินประจําปี  เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงิน
งบประมาณ โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔. ให้มีการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาพ
มหาวิทยาลัย  ข้อ ๕. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  และข้อ๗. ผู้บริหารสูงสุดมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  จึงเรียนที่ประขุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑. รายงานกระแสเงินสด 

๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน  และเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

๓. รายงานลูกหนี้คงค้าง  

   ๔. รายงานสถานะเงินทุนสํารอง 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  ดังนี้ 
 

                /๑.  มอบกองคลัง… 



๑๔ 
 
 ๑.  มอบกองคลังดําเนินการปรับปรุงรายงานในส่วนลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้เงิน
ยืมทุนสํารองมหาวิทยาลัย  ให้รายงานตามช่วงเวลาที่ยืมเงินดังกล่าว 
 ๒.  มอบกองคลังกําหนดระยะเวลาของการคนืเงนิของลูกหนีค้งคา้งให้รวดเร็วขึ้น 
 

๔.๑.๑.๕  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุม ตามท่ีกองแผนงานได้แจ้งเวียนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หน่วยงาน ได้ส่งแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานมาเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๒๔,๑๒๒,๖๐๐ บาท บาท จําแนกเป็น 

• งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท 

• เงินรายได้ จํานวน ๕๙๐,๙๘๙,๑๐๐บาท โดยจําแนกเป็น 
- ประมาณการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน ๔๐๘,๕๘๑,๑๐๐ บาท 
- ประมาณการรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดําเนินงาน เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก จํานวน ๑๐๓,๘๓๗,๐๐๐ บาท 
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จํานวน ๗๘,๕๗๑,๐๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๒๔,๑๒๒,๖๐๐ บาท จําแนกเป็น 

• งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 

• เงินรายได้ จํานวน ๕๙๐,๙๘๙,๑๐๐บาท(สมดุลกับภาครับ) 
จากแผนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย 

สมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกําหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน 
ดังนี้  

- สํานักงานอธิการบดี คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  สํานักวิทยบริการ  และสํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ได้พิจารณานําเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงินรายได้ของหน่วยงานมาสมทบในภาครับเพื่อให้
สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการ ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดี: ต้ังงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๓๑,๒๓๐,๐๐๐ 
บาท  จึงทําให้แผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ 
            /- คณะบริหารศาสตร์… 



๑๕ 
 

- คณะบริหารศาสตร์: มีความจําเป็น เร่งด่วนที่ยังต้องดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
และสําหรับให้มหาวิทยาลัยยืมเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภคสมทบค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างอาคาร ๓ คณะฯ 
ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้
งบประมาณ จํานวน ๑๓,๙๕๑,๓๙๘ บาท 

- คณะเภสัชศาสตร์: มีความจําเป็น เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  สําหรับ
ให้มหาวิทยาลัยยืมเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๘,๒๒๕,๐๐๐ บาท 

- คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย
สําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจํานวน ๙,๑๔๗,๙๖๑ 
บาท  

- คณะรัฐศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะ และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจํานวน 
๙,๑๙๕,๑๓๔ บาท 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค 
ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์วิจัยร่วม  เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจํานวน 
๑๒,๘๐๙,๐๐๗ บาท 

- คณะนิติศาสตร์ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
สังคมศาสตร์  จัดสรรเป็นทุนการศึกษาของบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับ
อัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมจํานวน ๑๐,๘๕๒,๙๕๗ บาท 

- คณะศิลปศาสตร์: มีความจําเป็น เร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ ชําระค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้
งบประมาณ จํานวน ๑๑,๑๒๗,๒๗๒ บาท  

- สํานักวิทยบริการ : มีความจําเป็นต้องใช้เงินสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือน
เพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และปรับปรุงลานจอดรถยนต์อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น โดยใช้
งบประมาณ จํานวน ๒,๔๙๕,๒๔๔ บาท   

- สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : มีความจําเป็นจําเป็นต้องใช้เงินสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับ
การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๗๓๗,๐๗๒ บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

และมี ๒ คณะวิชาขออนุมัติยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยเพื่อต้ังประมาณการรายจ่ายสําหรับ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอ
อนุมัติยืมจํานวน ๘๒๓,๔๖๕ บาท  และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ขออนุมัติยืมจํานวน ๑,๗๘๐,๑๑๘ 
บาท      รวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๕๘๓ บาท 

 

    /เนื่องจาก... 



๑๖ 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จะประกาศใช้ไม่
ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี จึงกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ไปพลางก่อนโดยงบประมาณรายจ่ายสําหรับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณ
รายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ โดย
สมมติฐานของสํานักงบประมาณคาดว่าจะมีการประกาศให้ใช้งบประมาณใน ๓ ระยะคือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖  หรือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  หรือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ไม่วันใดก็วันหนึ่งใน ๓ ระยะนี้ 

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
  ๑. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายที่คณะ/วิทยาลัย/สํานักขออนุมัติใช้เงินคงเหลือ 

สะสม ต้ังประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๓. พิจารณาอนุมัติการยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์  

และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เพื่อต้ังประมาณการรายจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม
ตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  ตามที่เสนอทั้ง ๓ ประเด็น  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
ให้มหาวิทยาลัยนําเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะทํางานด้านทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย  เพื่อหาวิธีและ
มาตรการในการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๖  ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย 
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรบัค่าใช้จ่ายการปรับอัตรา 
     เงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิใหกั้บพนักงานมหาวิทยาลัย  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับอัตรา
เงินเดือนให้สูงขึ้น และกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ให้ใช้จ่ายงบประมาณสําหรับการ
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีที่ ๑ โดยให้มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งการปรับเงินเดือนชดเชยสําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ โดยจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้พร้อมกับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุด้วย  จากนั้น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ใช้จ่ายงบประมาณสําหรับการปรับ 
 

  /เงินเดือนแรก… 



๑๗ 
 
เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังแต่วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  

ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นย่อมส่งผลกระทบต่อการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงค่าตอบแทนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดส่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อรวบรวมและเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งข้อมูลให้กับ สกอ. และ ทปอ. 
เรียบร้อยแล้ว ต่อมา สกอ. ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี  ช้ีแจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ และปี 
๒๕๕๗ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคตให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รับทราบ 
และในขณะนี้ สกอ. ได้หารือไปยังสํานักงบประมาณถึงแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้น  

กองการเจ้าหน้าที่ได้ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ตามสูตรการคํานวณและวิธีการที่ สกอ. 
กําหนด รวมทั้งสิ้น ๘๘,๓๘๑,๗๐๗ บาท  (แปดสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  
จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านต่างๆ เป็นเงิน ๓๘,๘๕๗,๒๔๓ บาท (สามสิบแปดล้าน
แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  งบประมาณในโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม  เป็นเงิน 
๕,๖๙๙,๑๑๒ บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน)  และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ที่
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก โดยต้ังประมาณการรายจ่ายในแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เป็นเงิน ๔๑,๒๒๑,๗๖๙  บาท (สี่สิบเอ็ดล้าน
สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และมีคณะขออนุมัติยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยต้ังแผน
งบประมาณรายจ่ายสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมจํานวน 
๒,๖๐๓,๕๘๓ บาท (สองล้านหกแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)  
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติหลักการและอนุมัติกรอบวงเงิน
ประมาณการรายจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๘๘,๓๘๑,๗๐๗ บาท (แปดสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย-
เจ็ดบาทถ้วน)  จากงบประมาณในแหล่งต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการและอนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายสําหรบั
ค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงนิเดือนเพิ่มตามวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๘๘,๓๘๑,๗๐๗ บาท  จากงบประมาณในแหลง่ต่างๆ ตามทีเ่สนอ 
 
 
 
 

                /๔.๒  เรื่องเสนอ... 



๑๘ 
 
 ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
   ๔.๒.๑  การขอขยายระยะเวลาการแต่งตัง้ที่ปรึกษาดา้นกฎหมายสภามหาวิทยาลยั 
           อุบลราชธาน ี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
นําเสนอที่ประชุม  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕  มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออีก ๑ ปี ต้ังแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปโดยมีภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนดังนี้ 

 (๑) ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๒) ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง)  

(๓) ให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจําเป็นต้องให้คําปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
(๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  
(๖) อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

(๑) มาปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เดือนละ ๔ - ๖ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่
สภามหาวิทยาลัยขอคําปรึกษา  
  (๓) มาร่วมประชุมให้คาํปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ 
อธิการบดี  ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่าง
สัญญา ตรวจสํานวนต่างๆ จัดทําเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงานที่โครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถกํากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง 
เช่น การทํานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการ 
 

   /จัดทําคําสั่ง… 



๑๙ 
 
จัดทําคําสั่งทางปกครอง และการดําเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  จึงเห็นสมควรแต่งต้ัง นายโกเมท ทองภิญโญชัย
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖        
เป็นต้นไป  โดยมีภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งต้ัง นายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากวาระดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ 
ข้อ ๖ ความว่า “ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ คณะหนึ่งประกอบด้วย 

 ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้สํานักวิทยบริการ มีการจัดระเบียบบริหารงานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ดังกล่าว จึงขอ

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย์พิชัย  ทองดีเลิศ 
๒. รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ 
๓. รองศาสตราจารย์ยุพิน  เตชะมณี 

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน  ตามที่หน่วยงานเสนอ 
 

  ๔.๒.๓ ขออนุมัติปรญิญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  

 นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา ฯ  สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๙ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน โดยคณะต้นสังกัด
ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 
              /ระดับปริญญาโท...   

 



๒๐ 
 

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๕  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จํานวน    ๑  คน 
 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน    ๓  คน 
 

๓. คณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน    ๑  คน 
 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๔  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์    จํานวน    ๑  คน 
 

๒. คณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดั้งนี ้

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จํานวน    ๓  คน 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแกผู่้สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที ่๒)  จํานวน ๙ คน  จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน  ๕ 
คน และระดับปริญญาเอก จาํนวน  ๔ คน 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ ทั้ง ๙ ราย 
 

 ๔.๒.๔  พิจารณาอนุมัติให้รองอธิการบดพี้นจากตาํแหน่ง 
  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุขอธิการบดีนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.๑  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งต้ังให้ นายธีระพล  บันสิทธ์ิ ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  นั้น  เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธ์ิ  ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖  ดังนั้น จึงขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป   
  ๑.๒  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งต้ังให้ นายเกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นั้น         
เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย มีภาระงานด้านการวิจัยเป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่มีเวลาทุ่มเท 
ให้กับการปฏิบัติงานในตําแหน่งรองอธิการบดีได้อย่างเต็มที่  จึงขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   
 
 

       /จึงเรียนที่ประชุม... 
 



๒๑ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และชุมชนสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๒.๕  พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดฝี่ายบริหารและวเิทศสัมพันธ ์
     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

ด้วย รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธ์ิ ได้ขอลาออกตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  เนื่องจาก
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนั้น อธิการบดีจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง นางสิ
รินทิพย์  บุญมี ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศ
สัมพันธ์  เพื่อกํากับดูแลการบริหารและการดําเนินงานของกองกลาง งานด้านชุมชนสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้   

๑.๑ กํากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย            
ลูกจ้าง และบุคลากรประเภทอื่นๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองกลาง  

๑.๒. กํากับดูแลเชิงนโยบาย  บริหารจัดการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ระดับ
มหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะวิชา สํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
          ๑.๓  อนุมัติ ลงนาม  และดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและหรือมอบอํานาจจากอธิการบดี  
       

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และวิเทศสัมพันธ์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
  

 ๔.๒.๖  พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง
การแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วนั้น  เพื่อให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในแต่ละครั้งดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงใคร่ขอ
เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระ 
 

 มติที่ประชุม           เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลนิิกเกียรตคิุณนายแพทยว์ราวุธ 
สุมาวงศ์  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

                /๔.๓  เรื่องเสนอ… 



๒๒ 
 
  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   ๔.๓.๑  ขออนมัุติหลักสูตรศลิปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่  
     พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะศลิปศาสตร์   
    รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๗เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นของสถานการณ์และแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ นอกจากนี้ยังตอบสนองความ
ขาดแคลนนักวิชาการ บุคลากรทางด้านภาษา วรรณกรรมและคติชน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 ๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี โครงสร้าง
หลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก ๒มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิตมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จํานวน๕ คน จํานวนรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ๑๐ 
คน/ปีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๓๓,๔๙๕บาท/คน/ปีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กําหนด จึงเห็นสมควร
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  ขอเปดิรายวชิาใหม่ที่ไม่มีในหลักสตูร รายวิชา ๑๔๓๔ ๒๐๑  โบราณคดีในประเทศ 
   ไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ๓(๓-๐-๖)  สังกัดคณะศลิปศาสตร ์
    รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร คือ รายวิชา ๑๔๓๔๒๐๑ โบราณคดีใน
ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ๓(๓-๐-๖) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาโท 

 /ประวัติศาสตร์… 



๒๓ 
 
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นรายวิชาเลือกเสรี สําหรับทุกคณะโดยเปิดสอนใน ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อสร้างรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปหรือตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของเหตุผล มีความรู้ เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี เทคโนโลยีสมัยโบราณ โบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สังคมและวัฒนธรรมสมัยทวารวดีจากหลักฐานทางโบราณคดี สังคมและวัฒนธรรม
สมัยหริภุญไชยจากหลักฐานทางโบราณคดี สังคมและวัฒนธรรมสมัยศรีวิชัยจากหลักฐานทางโบราณคดี สังคมและ
วัฒนธรรมร่วมแบบเขมร (ลพบุรี) จากหลักฐานทางโบราณคดี 

 ๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้
จัดทํา มคอ.๓ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นควรอนุมัติการเปิดรายวิชาดังกล่าวได้ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร  

คือ รายวิชา ๑๔๓๔ ๒๐๑ โบราณคดีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ๓(๓-๐-๖) เป็นรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และเป็นวิชาโทเลือกในหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

สําหรับทุกคณะ 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓  ขอเปดิรายวชิาใหม่ที่ไม่มีในหลักสตูร รายวิชา ๑๔๓๔ ๒๐๒  โบราณคดีในประเทศ 
        ไทยช่วงพทุธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔ ๓(๓-๐-๖)  สังกัดคณะศิลปศาสตร ์
    รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร คือ รายวิชา ๑๔๓๔ ๒๐๒โบราณคดีใน
ประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔ ๓(๓-๐-๖) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือกใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิชาโทเลือก ในหลักสูตร
วิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และเป็นรายวิชาเลือกเสรี สําหรับทุกคณะโดยเปิดสอนใน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
อธิบายพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคตามลําดับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔
อันได้แก่ สมัยสุโขทัย สมัยล้านนา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ได้  

 ๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวไม่มีความซ้ําซ้อนกับรายวิชาอื่น
และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้จัดทํา มคอ.๓  ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นควรอนุมัติการเปิด
รายวิชาดังกล่าวได้ 

 

                /จึงเรียนที่ประชุม... 



๒๔ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร  

คือ รายวิชา ๑๔๓๔ ๒๐๒ โบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔ ๓(๓-๐-๖)  เป็นรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะ  ในกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และเป็นรายวิชา

เลือกเสรี สําหรับทุกคณะ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 

 ๔.๓.๔  ขอเปดิรายวชิาใหม่ที่ไม่มีในหลักสตูร รายวิชา ๑๔๓๔ ๓๒๑  ภาพสะท้อน 
   ประวัติศาสตรส์ังคมไทยจากภาชนะดนิเผา ๓(๓-๐-๖)  สังกัดคณะศลิปศาสตร ์
   รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร คือ รายวิชา ๑๔๓๔ ๓๒๑       
ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจากภาชนะดินเผา ๓(๓-๐-๖) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
เลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิชาโทเลือก ใน
หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นรายวิชาเลือกเสรี สําหรับทุกคณะ โดยเปิด
สอนใน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษาอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมไทย โดยการศึกษาผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมประเภท ภาชนะดิน
เผาและสามารถประยุกต์นํากระบวนศึกษาไปศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ อันจะทําให้เข้าใจมิติทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จากวัตถุทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๖  และได้จัดทํา มคอ.๓ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นควรอนุมัติการเปิดรายวิชาดังกล่าวได้ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร  

คือ รายวิชา ๑๔๓๔ ๓๒๑  ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจากภาชนะดินเผา ๓(๓-๐-๖) เป็นรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

สําหรับทุกคณะ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 

 
 

                 /๔.๔  เรื่องเสนอ… 



๒๕ 
 
 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น  

  ๔.๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
    ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้มีการประเมินระดับสถาบัน ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับประเมินประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๕ ตัว
บ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมินทั้งสิ้น ๓๘ ตัวบ่งชี้ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพฯ ขอนําเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี ้

 

 ๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

๑.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในยึดแนวทางการประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ ๑ - ๕ คะแนน กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ 
คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 ๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
  จําแนกการประเมินฯ ตามประเภทตัวบ่งชี้การประเมิน ดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้การประเมิน 
ผลประเมินฯ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.) (๒๓ ตัวบ่งชี)้ ๔.๕๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
ตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๑ ๔.๐๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๕ ๓.๗๖ ดี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพภายในและภายนอกรวมกัน ๔.๓๓ ดี 

รายละเอียดเพิ่มเติม * สรุปผลประเมิน และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เอกสารแนบ ๑ 

           /* ตารางสรุป… 



๒๖ 
 
  * ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๒ 

  ๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
  ๒.๑ ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.)จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้  

กลุ่มคุณภาพระดับ “ดีมาก” กลุ่มคุณภาพระดับ “ดี” 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  
๑. คณะเภสัชศาสตร์ (๔.๙๑) ๑. คณะบริหารศาสตร์ (๔.๔๑) 
๒. คณะวิทยาศาสตร์(๔.๗๗) ๒. คณะรัฐศาสตร์ (๔.๓๗) 
๓. คณะเกษตรศาสตร์ (๔.๗๕) ๓. คณะนิติศาสตร์ (๔.๓๕) 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (๔.๖๑) ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔.๒๙) 
 ๕. คณะศิลปศาสตร์ (๔.๐๐) 
 ๖. คณะพยาบาลศาสตร์ (๓.๙๓) 
 ๗. คณะศิลปประยุกต์ฯ (๓.๗๗) 
หน่วยงานสายสนับสนุนฯ 
หมายเหตุ - ระดับสํานัก ประเมินตามภารกิจ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑ ๗ ๘ ๙ จํานวน ๗ ตัวบ่งชี้  
๑. สํานักคอมพวิเตอร์ฯ (๔.๕๗) ๒. สํานักวิทยบริการ (๔.๔๓) 
 ๓. สํานักงานอธกิารบด ี(๔.๐๐) 

รายละเอียดเพิ่มเติม * ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๒ 
   
 
 

 ๒.๒ ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอก (สมศ.) จํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงาน 

ผลประเมินคณุภาพภายใน  

ตัวบ่งชี ้๑-๑๑ ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้๑-๑๕ ระดับ
คุณภาพ คะแนน คะแนน 

หน่วยงานที่จัดการเรยีนการสอน 
  

  
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๔.๔๓ ดี ๔.๓๙ ดี 
๒. คณะวิทยาศาสตร ์ ๔.๑๗ ดี ๔.๒๑ ดี 
๓. คณะเภสัชศาสตร์  ๔.๐๐ ดี ๔.๐๘ ดี 
๔. คณะเกษตรศาสตร์ ๓.๙๗ ดี ๔.๐๙ ดี 
๕. คณะบริหารศาสตร์  ๓.๙๓ ดี ๓.๘๘ ดี 
๖. คณะนิติศาสตร ์  ๓.๗๐ ดี ๓.๖๒ ดี 
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๖๕ ดี ๓.๖๖ ดี 
๘. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๓.๕๘ ดี ๓.๖๖ ดี 
๙. คณะพยาบาลศาสตร์ ๓.๕๑ ดี ๓.๔๔ พอใช ้
๑๐. คณะศิลปศาสตร์ ๓.๐๗ พอใช ้ ๓.๑๘ พอใช ้
๑๑. คณะรัฐศาสตร ์

๒.๓๓ 
ต้อง

ปรับปรงุ 
๒.๖๒ พอใช้  



๒๗ 
 

หน่วยงาน 

ผลประเมินคณุภาพภายใน  

ตัวบ่งชี ้๑-๑๑ ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้๑-๑๕ ระดับ
คุณภาพ คะแนน คะแนน 

หน่วยงานสายสนับสนุนฯ (ประเมิน ๑ตัวบ่งชี้ - ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน) 
๑. สํานักคอมพวิเตอร์ฯ - - ๔.๖๐ ดีมาก 
๒. สํานักวิทยบริการ - - ๔.๕๗ ดีมาก 
๓. สํานักงานอธกิารบด ี - - ๓.๘๐ ดี 

รายละเอียดเพิ่มเติม * ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๓ 
 

   ๒.๓ ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)๓๘ ตัวบ่งชี้ 
กลุ่มคุณภาพระดับ “ดีมาก” กลุ่มคุณภาพระดับ “ดี” 

หน่วยงานที่จัดการเรยีนการสอน  
๑. คณะเภสัชศาสตร์(๔.๖๑) 
๒. คณะวิทยาศาสตร์(๔.๕๖) 
๓. คณะเกษตรศาสตร์ (๔.๕๑) 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔.๓๓) 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (๔.๒๘) 
๓. คณะบริหารศาสตร์ (๔.๒๑) 
๔. คณะนิติศาสตร์ (๔.๑๐) 
๕. คณะพยาบาลศาสตร์ (๓.๗๘) 
๖. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (๓.๗๒) 
๗. คณะศิลปศาสตร์ (๓.๗๑) 
๘. คณะรัฐศาสตร์ (๓.๗๐) 

 

หน่วยงานสายสนับสนุนฯ 
หมายเหตุ - ระดับสํานัก ประเมินตามภารกิจ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑ ๗ ๘ ๙ จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้  
 ๑. สํานักคอมพวิเตอร์ฯ (๔.๔๘) 

๓. สํานักวิทยบริการ (๔.๓๐) 
๕. สํานักงานอธกิารบดี (๔.๒๗) 

รายละเอียดเพิ่มเติม * ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๒ 

 

 

 

 

 

 

               /๓) ข้อเสนอแนะ… 



๒๘ 
 
  ๓) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการนําแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติในคณะต่างๆ นําผล
มาวิเคราะห์และหาแนวทางส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการของแต่ละคณะสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

๓.๒) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี    

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

๓.๓) มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในเส้นทางเดินของตําแหน่ง รวมทั้งมีการกํากับดูแลติดตามให้มีการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันกับองค์กรให้
มากยิ่งขึ้น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

๓.๔) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศจากคณะ
ต่างๆ กับระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ
ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

๓.๕) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และควรพิจารณาสร้างแรงจูงใจในลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาอันสั้น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

๓.๖) มหาวทิยาลัยควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการเชือ่มโยงการ
ดําเนินงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าในระดับมหาวิทยาลัยใหค้รอบคลุมทุกคณะ  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งในระดับสถาบัน และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพระดับ
สถาบัน และขอที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําแนวทางและมาตรการการปรับปรุงในส่วนของการตีพิมพ์

วิทยานิพนธ์ของปริญญาโทและปริญญาเอกและเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 
          /๒. มอบให้สํานักงาน… 



๒๙ 
 

๒. มอบให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะวิชาต่างๆ จัดทําแผนการ
ปรับปรุ งผลการประ เมิ นคุณภาพการศึ กษาตามข้ อ เสนอแนะและ เสนอ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

          

   ๔.๔.๒  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  
    Korea Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี 

 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ 
พิจารณา ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
นั้น 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  ได้รับแจ้งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภู่เกิด อาจารย์ประจําภาควิชา 
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทุนไปฝึกอบรมดูงาน ณ Korea Research Institute of Chemical Technology 
สาธารณรัฐเกาหลี และทางสถาบันฯ มีความประสงค์จักดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงได้ส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา โดยมี
สาระสําคัญของการร่วมมือทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

๑. แลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย 
๒. แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
๓. จัดโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการจัดประชุม และการประชุมวิชาการ 
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูลและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่าง ๆ 
๕. ข้อตกลงฯ นี้ มีอายุ ๓ ปี นับจากวันที่ตัวแทนของทั้งสองสถาบันได้ลงนามแล้ว หากจะมีการต่อสัญญา

ให้ต่อได้คราวละ ๑ ปี โดยต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๖๐ วัน 
๖. รายละเอียดเพิ่มเติมตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ และเอกสารฉบับแปลที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

ทั้งนี้สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึกข้อตกลงฯ และเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การทําบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดําเนินการใด ๆ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าวจากทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

การนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในส่วนงบประมาณที่จะใช้ใน 
การดําเนินกิจกรรมความร่วมมือว่า คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ใช้แหล่งทุนจากงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่
จะมีการระบุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีของคณะ หรือจากแหล่งทุนภายนอก หรือจากโครงการด้าน
การวิจัยของอาจารย์ การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หรือทุนภายนอกอื่นๆ ที่อาจสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เพื่อการวิจัย 
 

     /สํานักงาน... 



๓๐ 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับสถาบันดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันดังกล่าวและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

  มติที่ประชุม  อนุ มั ติและมอบสํานักงานวิ เทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for  
 Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 

นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ 
พิจารณา ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ นั้น 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากคณะรัฐศาสตร์ โดย ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช ซึ่งเป็นผู้ 
ประสานงานกับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
คณะศิลปศาสตร์ จะร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์โดยใช้เงินรายได้ของทั้งสองคณะ โดยเป็นเงินที่ระบุไว้ในแผน
งบประมาณประจําปี ทั้งนี้ Center for Southeast Asian Studies มีความประสงค์จักดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา โดยมีสาระสําคัญของการร่วมมือทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และนักวิจัย 
๒. จัดโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการจัดประชุม และการประชุมวิชาการ 
๓. แลกเปลี่ยนข้อมูล แหล่งสารสนเทศ สื่อ และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่าง ๆ 
๔. ข้อตกลงฯ นี้ มีอายุ ๕ ปี นับจากวันที่ตัวแทนของทั้งสองสถาบันได้ลงนามแล้ว 

ทั้งนี้สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึกข้อตกลงฯ (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ๑ และ ๒) แล้ว  และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การทําบันทึกข้อตกลง
ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และนักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดําเนินการใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าวจากทั้งสอง
ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันดังกล่าวและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

                 /จึงเรียนที่ประชุม… 



๓๑ 
 
 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

  มติที่ประชุม  อนุ มั ติและมอบสํานักงานวิ เทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป 
          

๔.๔.๔  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
  Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตามท่ี สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๕ ภายใต้โครงการดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ไทเหงียนThai Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy (TUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
และรองคณบดีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ร่วมกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในการนี้ ทั้งสองสถาบันเห็นควรให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกัน
การนี้ เพื่อให้การดําเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
จึงได้ประสานกับมหาวิทยาลัย TUMP เพื่อหารือเรื่องการจัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ
มหาวิทยาลัย TUMP ให้ความเห็นชอบที่จะให้มีการจัดทําบันทึกฯ ตามร่างดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น การนี้ สํานักงาน
วิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ มาให้ที่ประชุมพิจารณา โดยในบันทึกฯ มีสาระสําคัญของการ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ ดังนี้ 
 

๑. แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อวิจัย สอน และหารือ 
๒. แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเรียนและเพื่อวิจัย 
๓. แลกเปลี่ยนข้อมูลและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่าง ๆ 
๔. ออกแบบและร่วมดําเนินการวิจัยในด้านสุขภาพ 
๕. การดําเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณต้องได้รับความตกลงและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย

ก่อน 
๖. ข้อตกลงฯ นี้ มีอายุ ๕ ปี นับจากวันที่ตัวแทนของทั้งสองสถาบันได้ลงนามแล้ว หากจะมีการต่อ

สัญญาให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึกข้อตกลงฯ (ตามเอกสารประกอบการ

ประชุม ๑ และ ๒) แล้ว และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การทําบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดําเนินการใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าวจากทั้งสองฝ่าย
อีกครั้งหนึ่ง 

 
/ทั้งนี้… 



๓๒ 
 

ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ มหาวิทยาลัยจะใช้
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

  มติที่ประชุม  อนุ มั ติและมอบสํานักงานวิ เทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป 
 

๔.๔.๕  การกําหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  
  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 
  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๔ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ข้อความใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ.       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน ในเรื่องการกําหนดสาขาวิชา จาก สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็น
สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ ก.พ.อ. 

เพื่อให้การพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรกําหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับ 
อนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

  มติที่ประชุม  มอบกองการเจ้าหน้าที่นํากลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา  และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                  /๔.๔.๖  พิจารณามาตรฐาน… 



๓๓ 
 
       ๔.๔.๖  พิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
            ตําแหน่งผูส้อนปฏิบติัการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
   นายตะ วันฉาย   โพ ธ์ิหอม   รองคณบดีฝ่ ายบริหารและประกันคุณภาพ                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖    
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เห็นชอบการกําหนดชื่อตําแหน่ง: ครูปฏิบัติการ เป็นผู้สอนปฏิบัติการ และ
เห็นชอบในหลักการของกรอบอัตรากําลังทั้ง ๑๓ อัตรา และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทํารายละเอียดความ
จําเป็นในแต่ละตําแหน่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป ส่วนมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งให้
นําไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อเท็จจริง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นในแต่ละตําแหน่ง 

และมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  มติที่ประชุม  มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์นํากลับไปทบทวนมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ  ให้รอบคอบอีกครั้งในเรื่องของระยะเวลาการเข้าสู่
ตําแหน่ง  คุณสมบัติของตําแหน่ง  การเผยแพร่ของผลงานในวารสารที่น่าเชื่อถือ ระบบการประเมินที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  คุณภาพและปริมาณงานของผลงานที่ชัดเจน  และควรมีการกําหนดจํานวนของผู้
ขอตําแหน่งที่ชัดเจน  แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่  ๖     วาระลับ 
๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖(ลับ) 
  เม่ือวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
๖.๒  รายงานการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 ๖.๓  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๔  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ กําหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๖ 
 
 
 
 

     /เลิกประชุม… 



๓๔ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๕๖ 

 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกลุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……............................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

……............................................................ 
(นางอรอนงค์  งามชัด) 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม  
 


