
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  

วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม   ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร   
 

 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ            บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา            พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา            ซาฮีร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทผู้บริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารย์วินิช           พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส            จิตต์เจริญ 
๒๐. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นายธีระศักดิ์            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

      /ผู้ที่ไม่เข้าประชุม ... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
๑. นายโอภาส            เขียววชิัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน             สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๓. นายพิสิทธิ์       กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรัชชนนท ์      แกะมา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
      
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
        
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประธานแจ้งที่ประชุม  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  จ านวน  
๓  ท่าน ดังนี้ 

๑. นายโอภาส              เขียววิชัย   
๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  
๓. นายพิสิทธิ์    กอบบุญ   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๑.๒ โครงการหลักสูตร "คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่น ๑" 

ประธานแจ้งที่ประชุม  ด้วยส านักงานคลังสมองแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
โครงการหลักสูตร "คณบดีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง รุ่น ๑" ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยมี
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณบดี  รองคณบดี  และหัวหน้าภาควิชา  ได้รับรู้ประเด็นท้า
ทายใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยไทยต่อไป  โดยหลักสูตร
ประกอบด้วยส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เรียนรู้หลักการและกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารแนวใหม่  และพัฒนาโครงการปฏิบัติการ (Project Action Plan -PAP) ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในคณะที่
ตนรับผิดชอบ ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ปฏิบัติงานตามแผนงาน PAP ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของ PAP และส่วนที่ 
๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลของ PAP ของแต่ละบุคคล เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ สะท้อนความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            /๑.๑.๓  การสัมมนาทางวิชาการ… 



๓ 
 

๑.๑.๓ การสัมมนาทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕”  
ครั้งที่ ๑๐ 
ประธานแจ้งที่ประชุม สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการ
ลงทุน” (University Finance : Fund-Raising & Investment)  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงินมหาวิทยาลัย  และเพ่ือสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการเงินมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพ่ือขยายเครือข่าย University Finance อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้าน
การเงินมหาวิทยาลัยและจุดประกายการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการการเงินและทรัพย์สินในระบบ
อุดมศึกษาผ่านนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๔ เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเกณฑ์การ

ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ต้องรับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวคือ วิทยาเขตมุกดาหาร โดยมีประเด็นส าคัญในการตรวจประเมิน ๗ ประเด็น 
ดังนี้ 

๑. ประเด็นการเปิดด าเนินการหลักสูตร  
๒. ประเด็นด้านอาจารย์  
๓. ประเด็นด้านสถานที่ 
๔. ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา 
๕. ประเด็นด้านนักศึกษา 
๖. ประเด็นด้านการบริหาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 
๗. ประเด็น อ่ืนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษา

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน  
ส าหรับผลของการประเมินที่มีผลต่อสถาบัน จะมี ๓ กรณี คือ 
๑. กรณีผ่านจะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือรับทราบ  
๒. กรณีต้องปรับปรุง ให้ปรับปรุงก่อนภายใน 1 ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ให้

ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่าน 
๓. กรณีไม่ผ่าน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติ

การรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรนั้นทั้งในและนอก
สถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงาน ก.พ.ต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
      /๑.๑.๕ การสัมมนาทางวิชาการ… 



๔ 
 

๑.๑.๕ การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประธานแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ีอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารคณะ  เพ่ือที่จะได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยการด าเนินงานคราวแรกในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเป็นการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภาอาจารย์ และวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี   วีรกิตติ 
๒. รองศาสตราจารย์อดุลย์   อภินันทร์  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๕๔  
           ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอที่ประชุม 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  
หมวด ๖ การท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๓๕.๒ วรรคท้ายระบุว่าเมื่อสิ้นงวดการบัญชีให้จัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปี เสนอสภามหาวิทยาภายใน ๖๐ วัน ประกอบกับคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔. ให้มีการจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ข้อ ๕. มีการน าข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และข้อ ๗. 
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผน  และการตัดสินใจ และก าหนดนโยบายการบริหารให้เกิดความสมดุล และความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยโดยได้รายงานในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

๑. รายงานงบกระแสเงินสด (งบที่แสดงถึงการรับเข้า และ จ่ายออก  ของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด) ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีงบกระแสเงินสดจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
ได้ดังนี ้
 

ประเภท เงินงบประมาณ เงินรายได้  รวม 

กระแสเงินสดรับ ๕๐๓,๖๘๕,๗๒๙.๗๙ ๖๖๓,๐๕๗,๐๑๕.๓๒ ๑,๑๖๖,๗๔๒,๗๔๕.๑๑ 

กระแสเงินสดจ่าย ๔๘๙,๖๙๒,๕๐๖.๗๖ ๖๑๑,๑๑๒,๖๙๓.๒๔ ๑,๑๐๐,๘๐๕,๒๐๐.๐๐ 

กระแสเงินสดยกมาต้นงวด ๒๘,๒๒๒,๕๑๗.๒๘ ๒๖๓,๕๔๘,๔๑๕.๙๕ ๒๙๑,๗๗๐,๙๓๓.๒๓ 
กระแสเงินสดคงเหลือยกไป ๔๒,๒๑๕,๗๔๐.๓๑ ๓๑๕,๔๙๒,๗๓๘.๐๓ ๓๕๗,๗๐๘,๔๗๘.๓๔ 

 

         เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสดรับ ของเงินงบประมาณ : เงินรายได้ จะเท่ากับ  
๔๓.๑๗ : ๕๖.๘๓ 

/๒. รายงานสถานะการรับ – จ่ายเงิน... 



๕ 
 

๒. รายงานสถานะการรับ – จ่ายเงิน จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 
๒.๑ เงินรายได ้
      งบประมาณเงินรายได้ตามแผนที่ได้จัดสรร เป็นเงิน ๔๓๗,๕๗๔,๕๐๐ บาท 

และมีรายรับจริงเงินรายได้ เป็นเงิน ๓๙๕,๙๗๙,๔๓๕.๘๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙ ของเงินรายได้ตามแผน
ที่ได้จัดสรร มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๒๖,๕๖๙,๓๑๒.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๗ ของรายรับจริงเงิน
รายได ้และมีเงินรายได้ที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๙,๔๑๐,๑๒๓.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ ของรายรับจริงเงิน
รายได ้ 

๒.๒ เงินงบประมาณแผ่นดิน  
      งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรต้นปี เป็นเงิน ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท และ

มีงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรปลายปี เป็นเงิน ๖๔๙,๕๓๗,๙๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๙ ของ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรต้นปี มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๕๕๖,๘๘๗,๒๔๒.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๗๔ ของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรปลายปี และมีเงินรายได้ที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙๒,๖๕๐,๖๕๗.๑๓ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๖ ของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรปลายปี 

๓. รายงานสถานะทางการเงิน (งบดุล) ประกอบด้วยรายการ ทุน หนี้สิน และ
สินทรัพย์ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสินทรัพย์ คิดเป็นเงิน 
๒,๗๔๕,๘๖๒,๘๐๓.๗๔ บาท จ าแนกเป็นทุน เป็นเงิน ๒,๖๓๒,๘๓๒,๐๓๔.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๕ ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด และเป็นหนี้สิน เป็นเงิน ๑๑๓,๐๓๐,๗๖๙.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ ของสินทรัพย์ทั้งหมด 
จากอัตราส่วนของทุน และหนี้สิน ตามที่กล่าวข้างต้นอธิบายได้ว่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม (เฉพาะอาคาร
และอุปกรณ์ มีจ านวน ๒,๐๓๓,๑๘๔,๓๐๓.๙๓ บาท) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความสามารถในการช าระ
หนี้ได้เป็นอย่างด ี

๔. รายละเอียดจ าแนกเงินฝากธนาคาร 
๔.๑ เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  มีจ านวนทั้งสิ้น เป็น

เงิน ๓๑๕,๔๙๒,๗๓๘.๐๓ บาท  
๔.๒ เงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีจ านวน

ทั้งสิ้น เป็นเงิน ๔๖,๑๘๑,๕๕๗.๑๔ บาท 
  
มติที่ประชุม     รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี  ให้แล้วเสร็จหลังจากสิ้น

ปีงบประมาณ  ภายใน ๖๐ วัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย  โดย
พิจารณาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว 

๓. ให้มหาวิทยาลัยวางระบบการบริหารการเงินแบบรวมศูนย์   เพื่อให้การบริหารเงินฝาก
ได้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด 

๔. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการยุบรวมบัญชีให้มีจ านวนน้อยลง  เพื่อให้บริหารจัดการได้
ดีขึ้น 

๕. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาการ
ปรับปรุงระเบียบการบริหารการเงินต่างๆ  และเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
                                /๑.๒.๒  การก าหนดชื่อต าแหน่ง … 



๖ 
 

                    ๑.๒.๒  การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

         โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ขอถอนระเบียบวาระเพื่อจัดท ารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

  
     ๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัย 
           แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้
จัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๔ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทราบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
ทั้งนี ้ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วัน
อังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕  

 
มติที่ประชุม     รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยการ 
    หลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม  ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ มีความเห็นว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการซ้ าซ้อน การขาดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีอยู่สามารถรองรับนักศึกษาในปัจจุบันได้ อีกทั้งแนวโน้ม
จ านวนนักศึกษาในอนาคตอาจลดลง จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ิมขึ้น จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน กพร. และฝ่ายเลขานุการร่วม
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ   
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย   

       
มติที่ประชุม     รับทราบ   

 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒ … 



๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๔ 
วันเสาร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๔    

 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้  
หน้า ๗  บรรทัดที่ ๒๘ และ ๓๓ แก้ไขจากเดิม Techno แก้ไขเป็น TECHNO 
หน้า ๘  บรรทัดที่ ๓๐ – ๓๑ แก้ไขเป็น  

๒) สัญญานี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ทุนและอยู่ภายใต้กฎหมาย 
Belgium Law  

๓) ศาลสูงสุดของ EU เท่านั้นท่ีจะเป็นผู้ตัดสินกรณีพิพาทท่ีหาข้อยุติไม่ได้ 
หน้า ๑๗  บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเป็น ๒) ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต 
หน้า ๑๘  บรรทัดท่ี ๒๒ แก้ไขเป็น ให้ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ใหม่เป็นการประชุมทุกเดือน 
หน้า ๑๙  บรรทัดท่ี ๒๘ – ๒๙ แก้ไขเป็น  แต่ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าวนั้นมิชอบ

ด้วยกฎหมาย ดังนั้น การด าเนินการตามประกาศดังกล่าวจึงไม่สามารถกระท าได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  จึงขอรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค  ในการด าเนินการก่อสร้าง  โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.๑๐/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ วงเงินค่าก่อสร้าง 

๑๒๐,๕๐๐,๐๐ บาท ด าเนินการก่อสร้างโดย บริษัท  ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  ระยะเวลาท าการก่อสร้างจ านวน 
๖๒๔ วัน วันเริ่มต้นสัญญาวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๒  สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ขยายระยะเวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓๒ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ โครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว  มีการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าอัตราร้อยละ ๑๕  ของวงเงินค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้วาง
หนังสือค้ าประกันวงเงินจ านวนดังกล่าวเต็มวงเงิน ผลการด าเนินงานในปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้นจ านวน ๑๒ งวด 
จากทั้งหมด ๒๓ งวด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๙๑,๓๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๔  ความล่าช้าในการด าเนินงานคิด
เป็นจ านวนวันทั้งสิ้น ๓๒๔ วัน คงเหลือมูลค่าที่ยังไม่เบิกตามสัญญา ๗๙,๗๐๘,๗๐๐.- บาท  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถท าได้ตามแผนแรงงานที่ก าหนดไว้ ไม่
มีแรงงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานในโครงการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ตามหนังสือ 
ที่ ศธ ๐๕๒๙/๗๘๗๘  ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑. ได้ด าเนินการก าหนดราคากลางใหม่ และประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว (รอ

หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ) 
 
           /๒. ด าเนินการริบหลักประกัน ... 



๘ 
 

๒. ด าเนินการริบหลักประกันเงินล่วงหน้า และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (อยู่
ระหว่างโครงการจัดตั้งกองกฎหมายด าเนินการด้านเอกสารเรียกร้องตามกฎหมาย) 

๓. งานพัสดุด าเนินการแจ้งบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการ
เสนอรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน (อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา) 

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เพ่ือเปิดประมูลใหม่ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

๕. คาดว่าจะสามารถท าสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ได้ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๖. ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน คาดว่าโครงการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๕ 

 

๒.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ๘๐ พรรษา 
ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ. ๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ วงเงินค่าก่อสร้าง 

๒๖๒,๕๐๐,๐๐ บาท ด าเนินการก่อสร้างโดย บริษัท  ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ระยะเวลาก่อสร้างจ านวน ๗๒๐ วัน 
วันเริ่มต้นสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ แบ่งค่าจ้างและการจ่ายเงินออกเป็น ๒๔ งวด มีการขยายเวลาก่อสร้างรวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓๒ วัน  สิ้นสุดสัญญาครั้งใหม่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปัจจุบันคงเหลืองานก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน
ในงวดที่ ๒๔ (งวดสุดท้าย) จ านวนเงิน ๒๐,๕๘๕,๐๐๐ บาท  

ปัญหาจากการก่อสร้างมีความล่าช้า และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้
รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างในวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   

มีการปรับตามสัญญา อัตราค่าปรับวันละ ๒๖๒,๕๐๐ บาท โดยมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ค านวณถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมจ านวน ๒๙๑ วัน รวมเงินค่าปรับ ๗๖,๓๘๗,๕๐๐ 
บาท ทั้งนี้มีการคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๒ ฉบับ มหาวิทยาลัยจึงหักลดค่าปรับออก ๑๐๕ วัน เป็น
เงิน ๒๗,๕๖๒,๕๐๐ บาท หลังจากหักค่าปรับจากเงินงวดที่ ๑๘-๒๒ มีค่าปรับที่ผู้รับจ้างค้างจ่าย จ านวน ๑๑๔ วัน  
เป็นเงิน ๒๙,๙๒๕,๐๐๐ บาท และผู้รับจ้างยังค้างจ่ายค่าควบคุมงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๔ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท  

 

สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาด าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ (อยู่ขั้นตอนการ

จัดท าราคากลางและพิจารณาราคากลาง) 
๒. ด าเนินการริบหลักประกันสัญญาและสรุปความเสียหาย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
๓. การพิจารณาก าหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๕๕ 
๔. ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระยะเวลา

ประมาณ ๑ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  
๕. ท าสัญญาจ้างแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕   
๖. ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ เดือน คาดว่าแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  

 

๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ๑ หลัง 
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ.๐๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๓ วงเงินค่าก่อสร้าง 

๒๖๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด าเนินการก่อสร้างโดย บริษัท  ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๓๐ วัน 
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก  

      /จ านวน ๑๙๕ วัน … 



๙ 
 
จ านวน ๑๙๕ วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างฐานราก โดยสิ้นสุดสัญญาจ้างครั้งใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ ความล่าช้าในการด าเนินงานคิดเป็นจ านวนวันทั้งสิ้น  
๓๖๕ วัน ตามแผนการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๔ ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓   

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ความล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างฐาน
รากส่วนพื้นที่เสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และส่วนพ้ืนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะกรรมการฯ น าเสนอขออนุมัติ
วินิจฉัยปรับเปลี่ยนโครงสร้างฐานรากเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการและแจ้งว่ายังไม่สามารถหาบริษัทเสาเข็มเจาะได้ เนื่องจากงาน
ลักษณะดังกล่าวมีผู้ประกอบการน้อยราย ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียด เนื้องานเพ่ิม – ลด ส่วน
พ้ืนที่อ านวยการและจัดการเรียนการสอน และส่วนพ้ืนที่รับรองการประชุมและสัมมนากลาง และคณะกรรมการฯ 
ขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีมูลค่างานเพ่ิมคิดเป็นเงิน ทั้ งสิ้น  
๒๗,๓๖๕,๑๒๐.๙๙ บาท และเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างฐานราก จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๕ วัน ซึ่งได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนเนื้องานฐานรากฯ ดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตามผู้รับจ้าง ไม่ได้ด าเนินการจัดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ก่อสร้าง รวมถึงไม่มีแรงงานปฏิบัติงานก่อสร้าง  คณะกรรมการฯ พิจารณาและมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างอาจท างาน
ไม่แล้วเสร็จตามก าหนดในสัญญาจ้าง จึงมีมติเห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้าง และงดจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่
บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จ ากัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑.  ด าเนินการบอกเลิกสัญญา (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและพิจารณาความเสียหาย  คาดว่าจะ

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
๓.  ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะสามารถ

หาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
 

 มติที่ประชุม     รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑. ในการสรุปเพื่อน าเสนอควรแยกการน าเสนอเป็นสิ่งท่ีด าเนินการไปแล้ว  และสิ่งที่จะ 
ด าเนินการในอนาคต 
   ๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบประเมินความเสียหายของโครงการทั้งสองอย่างรอบคอบ  
ซึ่งจะต้องค านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
   ๓. ให้มหาวิทยาลัยโดยงานพัสดุ กองคลัง และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ประสานการ 
ด าเนินงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการด าเนินการทางกฎหมาย  โดยมอบนายนิกร วีสเพ็ญ ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง ช่วยพิจารณาในเบื้องต้น 
   ๔. ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รายงานผลการด าเนินงาน
ก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๔.๑.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

ไม่มี 
      /๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ … 



๑๐ 
 

๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร

ปฏิบัติการรวม จ านวน ๔ หลัง และขออนุมัติจ้างออกแบบอาคาร  
ปฏิบัติการรวม จ านวน ๔ หลัง โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ข้อ ๙๕   
นายรัชชนนท์   แกะมา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลั ง  

น าเสนอที่ประชุม  สืบเนื่องด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกต ในประเด็น ๒ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑๔ ระบุไว้ว่า การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะด าเนินการ เช่น การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจออกแบบอาคาร การประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ให้เรียบร้อย
ก่อนน าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และส านักงานงบประมาณได้ถือเป็นแนวปฏิบัติในเรื่อง
ความพร้อมของแบบรูปอาคารที่จะก่อสร้างเป็นสาระส าคัญ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปี
นั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยบรรจุงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม จ านวน ๔ หลัง ในวงเงินจ านวน 
๓๓๐ ล้านบาท รายละเอียดอาคารจ านวน ๔ หลัง คือ 

๑. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง  
จ านวน  ๗๑  ล้านบาท 

๒. อาคารกายวิภาคศาสตร์ จ านวน ๑ หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง จ านวน  
๘๑  ล้านบาท  

๓. อาคารปฏิบัติการโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์วิจัย
ร่วม ๑ หลัง จ านวน ๕๘ ล้านบาท และ 

๔. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ ๑ หลัง วงเงินค่า
ก่อสร้าง จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงความพร้อมให้แก่ส านักงบประมาณในด้านแบบ
รูปรายการอาคารที่จะท าการก่อสร้าง ตามล าดับที่ ๑ - ๔  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมี
การจัดจ้างออกแบบรูปอาคารจ านวน ๔ หลัง ในวงเงินจ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือให้ได้แบบรูปอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้าง ประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือปีถัดไป  

๑. แนวคิดในการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ
อาคาร จ านวน ๔ หลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการและเปิดการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และหลักสูตร
สถาปัตยกรรม เช่น สถาปนิก ในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา เป็นต้น จากความหลากหลายทางวิชาการ แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์ในด้านต่างๆ  ครอบคลุมในการออกแบบอาคาร ขนาด
ใหญ่ซึ่งตรงกับความต้องการของมหาวิททยาลัยอุบลราชธานีอย่างแท้จริง และภายใต้ข้อจ ากัดของเงื่อนเวลาที่
ต้องการใช้แบบรูปอาคาร ราคากลางงานก่อสร้าง มีข้อจ ากัด จึงเห็นว่าการจัดจ้างส่วนราชการที่มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากรและงบประมาณ จะท าให้งานออกแบบอาคารฯ บรรลุเป้าประสงค์มากกว่าการจัดจ้างเอกชนด าเนินการ  

   /๒. ข้อระเบียบท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ... 



๑๑ 
 

๒. ข้อระเบียบท่ีใช้ประกอบการพิจารณา คือ  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่ 

๔ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ข้อ ๙๕ ระบุวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระท าได้ ๔ วิธี คือ วิธีตกลง
ราคา วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และวิธีพิเศษ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดวิธีการงบประมาณ ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน
รายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเดือน มกราคมของทุกๆ ปี ข้อ ๒๑ 
และ ข้อ ๒๒ ระบุอ านาจการก่อหนี้ เบิกจ่ายและอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ 
๒๑ รวมถึงอ านาจการสั่งจ้างหรือการสั่งซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ โดยอนุโลม 
เนื่องจากออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมจ านวน ๔ หลัง ครั้งนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วนหากไม่มีแบบรูปอาคารและราคา
กลางงานก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ข้อ ๙๕    
๒. ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะที่เป็นผู้ใช้อาคาร  ตั้งจ่ายเป็น

ค่าจ้างออกแบบอาคาร  จ านวน ๔ หลัง จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะที่เป็นผู้ใช้
อาคาร  ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร จ านวน ๔ หลัง จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  โดยท าเป็นสัญญาจ้าง
ส าหรับการออกแบบ  
 

๔.๑.๒.๒  การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ขอถอนระเบียบวาระเพื่อจัดท ารายละเอียด

ประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม จากการที่
มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องท าให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการสนับสนุนและอ านวยให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยด าเนินโดยสะดวก  และมีประสิทธิภาพ  ต้องเร่งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงสมควรแต่งตั้งผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
 

/มติที่ประชุม … 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ดังนี้ 

๑. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

ได้แก่  ๒.๑ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
๒.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ 

๓. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน   เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๓.๑ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓.๒ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๔. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ท่ีเห็นสมควรหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 
    

๔.๒.๒  การขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗)  

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้
ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 
๗)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๒๑ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๑ คน ดังนี้ 

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน 
๑. คณะศิลปศาสตร์    จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    ๑  คน 

  

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๘  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๘  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๖  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๒  คน  
๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๕  คน 
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตาม

สาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน    ๓  คน 
 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน 
๑. คณะเภสัชศาสตร์    จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์     จ านวน     ๑  คน 

             /๒. คณะรัฐศาสตร์ … 



๑๓ 
 

๒. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

 

หลักการแนวคิด 
๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙  การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในการ
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗) จ านวน  ๒๑  คน จ าแนกเป็นระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ คน ปริญญาโท จ านวน ๑๘ คน ปริญญาเอก จ านวน ๒ คน   
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบของ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อพิจารณาพัฒนาต่อยอดทางงานวิจัย หรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป 
 

๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
๔.๓.๑  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

และการจัดการ(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร น าเสนอที่ประชุม เกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ 
ในการพัฒนานวัตกรรมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าเพ่ือให้เกิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน หลักสูตรนี้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) แล้ว ดังนี้ หลักสูตรนี้มีชื่อสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี  
โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก ๒  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และการค้นคว้า
อิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด   
 

    /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา … 



๑๔ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. อนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการ

จัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

(ซึ่งการรับนักศึกษา หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนจึงจะสามารถรับ
นักศึกษาได้) 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติ  หลักสูตรดังกล่าวโดยให้รับนักศึกษาได้เม่ือหลักสูตรได้รับการ

รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
                       ๑. ให้มหาวิทยาลัยปรับชื่อหลักสูตรเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยว  
           ๒. ในการน าเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรคราวต่อไปให้มหาวิทยาลัยเสนอ

ข้อมูลด้วยว่าหลักสูตรที่น าเสนอมีมหาวิทยาลัยใดเปิดแล้วบ้าง  และหลักสูตรที่เสนอเปิดมีความแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนอย่างไร 
 

๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
๔.๔.๑  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
๒๕๕๔ และการพิจารณาร่างแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับผิดชอบในส่วนขององค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  และตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๑ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบที่ ๗ และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ในการนี้ จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
ตนเอง  และพิจารณาร่างแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
       ๑.  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑  แบบการประเมินตนเอง  หรือ 
   ๑.๒  แบบประเมินโดยผู้ที่เก่ียวข้อง  หรือ 
   ๑.๓  การประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

       ๒.  การพิจารณาร่างแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
   ๒.๑  (ร่าง) แบบการประเมินโดยตนเอง  หรือ 
   ๒.๒  (ร่าง) แบบการประเมินโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 

/มติที่ประชุม …        



๑๕ 
 
 มติที่ประชุม          เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย แบบการประเมิน
ตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงและเม่ือปรับปรุงแล้วเสร็จ  ให้ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินและสรุปรวบรวมน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

        ๔.๔.๒  การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการ 
       ด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม ตามที่การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการคุณภาพ
การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน (ก.พ.ร.)  ให้โครงการจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการ
จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ในเรื่องการจัดท า – การจัดส่งเอกสาร  การประสานงาน การอ านวยความสะดวก  
การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รวมถึงการด าเนินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  เพ่ือให้โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปตามที่กรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เสนอ  อีกทั้งเป็นการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการ
จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเป็นผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น โครงการ
จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
 มติที่ประชุม  มอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ  บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เสนอแนะและปรับแก้ไข  และน าส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
       รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุม ตามท่ีข้อบังคับสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  นั้น  เนื่องด้วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงานมาครบ
ระยะเวลา ๒ ปี  
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตาม 
ข้อ ๕ และ ข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
 

/มติที่ประชุม … 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

๑. อธิการบดี            เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี 
   ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ 
   ได้แก่   ๒.๑  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ 
             ๒.๒  รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร์ 
๓. เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี 
   ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 
๕.๒  พิจารณาการอนุญาตการลาออกของคณบดีคณะศิลปศาสตร์     
       รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุม ตามที่ได้มีค าสั่งสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น  บัดนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับการทาบทามจากมหาวิทยาลัยให้มารับผิดชอบงานด้านวิจัย           
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
       เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการอนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  

ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากต าแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

     
 มติที่ประชุม  อนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  ลาออกจากต าแหน่ง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   
 

๕.๓  พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม         
       รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุม ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยเนื่องจากมีภาระในการดูแลบุตร  และได้มี
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๗๔๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นในการเร่งรัดพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เตรียมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. ดังนั้น อธิการบดีจึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับผิดชอบการก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย         

ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  มีภาระงานและอ านาจ 
หน้าที่ ดังรายละเอียดใน “ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ……/๒๕๕๕ เรื่อง “มอบหมายภาระหน้าที่และ
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี”  
 

  /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา … 



๑๗ 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                 พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป (ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความ
คณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕)  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

มาตรา ๑๙   รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๐ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา

มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  

(๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา อ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

     
 มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป   
 
 ๕.๔  การด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวาระลับ  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอแนะให้แยกระเบียบวาระลับออกจากระเบียบวาระปกติ  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังกล่าว ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน  แต่ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เสนอแนะประเด็นที่ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวาระลับ ว่าควรมี
ความเชื่อมโยงกับระเบียบวาระปกติ  โดยเสนอแนะให้น าระเบียบวาระลับดังกล่าวมารวมไว้ในระเบียบวาระปกติ  
เป็นระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ ดังนั้น เพ่ือให้จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอน าเรียนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือโปรด
พิจารณาการด าเนินงานในระเบียบวาระลับ  ที่ได้ด าเนินการมาแล้วตั้งแต่  ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       /สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย … 



๑๘ 
 

สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ปี  ๒๕๕๓  - ปัจจุบัน 
 

คร้ังท่ี ระเบียบวาระการประชุม ปี ๕๓ 
 ๘/๒๕๕๓ ๔.๒.๕  ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

  ๔.๔.๙  การแก้ไขปัญหาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (ลับ) 
 ๙/๒๕๕๓ ๓.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารของคณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ 
คร้ังท่ี ระเบียบวาระการประชุม ปี ๕๔ 

๑/๒๕๕๔ ๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔.๒.๒  ผลการประเมินการพิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
 ๕.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

๒/๒๕๕๔ ๑.๒.๑  ขอร้องทุกข์ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริหารงานคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 ๔.๒.๓  การพิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๔.๒.๔  ผลการประเมินการพิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 ๓.๑.๑  การพิจารณาคุณสมบัติด้านการบริหารของผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือพิจารณาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการ 
๓/๒๕๕๔ ๔.๑ พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการบริหารของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 ๔.๒  รายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ (Petty cash) ของศาสตราจารย์ประกอบ 
วิโรจนกูฎ 

๔/๒๕๕๔ ๑.๒.๑ ร้องทุกข์กรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 ๔.๒.๑  ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕.๑  รายงานกรณีการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ 

 ๕/๒๕๕๔ ๑.๒.๑  ร้องทุกข์กรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 ๓.๑.๑   พิจารณาค าชี้แจงของคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบในประเด็นข้อกล่าวหาที่เสนอให้สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งคณบดี 
 ๕.๑  ลงโทษลดค่าจ้างพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน ๒ ราย 

๖/๒๕๕๔ ๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 ๔.๒.๒ การพิจารณาแต่งต้ังผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๔.๒.๓ ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕.๑  รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการหารือส านักงานอัยการสูงสุดสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ๔ หลัง 

๗/๒๕๕๔ ๕.๑ ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

๘/๒๕๕๔ ๑.๑.๑  คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๖๗/๒๕๕๔ 
 ๑.๒.๑  การลงโทษลดค่าจ้างพนักงาน  ในสถาบันอุดมศกึษา 
 ๓.๑.๑  การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  เร่ืองแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย กรณีการร้องทุกข์ของรองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิ
ธรรมและพวก ๖ คน 

 ๓.๑.๒  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการยืมเงินทดรองราชการและการให้ยืมเงินสวัสดกิารเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๒.๑  ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เร่ืองลูกหนี้เงินยืมของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
 
 

 /สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย … 



๑๙ 
 

สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ปี  ๒๕๕๓  - ปัจจุบัน (ต่อ) 
 

๙/๒๕๕๔ ๔.๑.๒.๑   สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ๔.๑.๒.๒   สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ๔.๔.๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีสัญญาร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง ร่วมกับบริษัท

ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด 
 ๕.๑ การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
๑๐/๒๕๕๔ ๓.๑.๑ ส านักงานอัยการสูงสุดแจง้ผลการพิจารณาตรวจสอบสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศกึษา  ยกกรรมสิทธิให้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บริหารจัดการเก็บผลประโยชน์ (สัญญาเลขที่ 
ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘) 

๑๑/๒๕๕๔ ๓.๑.๑  รายงานผลการประชุมคณะผู้แทนเพ่ือเจรจาแก้ไขสัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท าไว้กับเอกชน 
 ๔.๒.๑ ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๒ การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ราย 
 ๔.๒.๓   การขออนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๔  แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ราย 

๑๒/๒๕๕๔ ๓.๑.๑  ผลการเจรจากับบริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด กรณีสัญญาร่วมลงทุนร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษายก
กรรมสิทธิให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหารจัดการเก็บผลประโยชน์ 
(สัญญาเลขที่ ม.อบ. ๐๑/๒๕๔๘) 

๑๓/๒๕๕๔ ๑.๒.๑ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์อธิการบดีมี ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาความรับผิดทาง ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย 

 ๑.๒.๒ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์อธิการบดีมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 ๑.๒.๓ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ขอให้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับอธิการบดี  กรณีใช้อ านาจโดยมิ
ชอบกลั่นแกล้งและใส่ร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเจตนา 

 ๑.๒.๔ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ค าสั่งลงโทษทางวินัย  ร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษทางวินัยและการแต่งต้ัง
ประธานกรรมการสอบสวนวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ๑.๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ค าสั่งของอธิการบดีทีไ่ม่อนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศในระดับ
ปริญญาเอก 

 ๓.๑.๑  การอนุมัติรางวัลรัตโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ าปี ๒๕๕๔ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ ราย 
(เพ่ิม) 

 ๓.๑.๒ รายงานการตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินทุนโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ๓.๑.๓  ผลการพิจารณาขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรณีจ้างบุคคลที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย) 

 ๔.๑.๒.๑  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔.๑.๒.๒  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ๔.๑.๒.๓  การพิจารณาคุณสมบัติด้านการสอนหรือการบริหารจากวิทยาลัยการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา  ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔.๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

๑๔/๒๕๕๔ ๓.๑.๑  ผลการพิจารณาขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีจา้งบุคคลที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย) 

 ๔.๑.๒.๑  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔.๑.๒.๒  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

       /สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย … 



๒๐ 
 

สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ปี  ๒๕๕๓  - ปัจจุบนั (ต่อ) 
 

๑๔/๒๕๕๔ ๔.๒.๑ รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕.๑  ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์มหาวิทยาลัย ไม่เพ่ิมค่าจ้างและไม่ต่อสัญญาจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๔  คร่ึง

ปีหลัง  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
       มติที่ประชุม       ให้น าระเบียบวาระลับดังกล่าวมารวมไว้ในระเบียบวาระปกติ  เป็น
ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระลับ 
      
  ๕.๕  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  วันเสาร์ที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
     มติที่ประชุม  รับทราบ  

    
ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ (ลับ) 
       วันเสาร์ท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๔    
๖.๒  ความคืบหน้าการเจรจากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เรื่องการผ่อนช าระหนี้ 
       ตามสัญญาร่วมลงทุนร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษายกกรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย 
       อุบลราชธานี และโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหารจัดการเก็บผลประโยชน์  
       (สัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘) 
๖.๓  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
๖.๔  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร ์
๖.๕  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

  ๖.๖  ขออนุมตัิแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ส าหรับระเบียบวาระลับท้ังหมดจัดท าเป็นรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ลับ) 
 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุม … 
 



๒๑ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น. 
 
 
 

                              
..................................................... 

(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  
  

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
 

 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 


