
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๔/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก  ชั้น ๒  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ  ชยางกูร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

 ๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
       ๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย… 



๒ 
 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 

   วิเทศสัมพันธ์ 
๔. นายตรีเนตร  สาระพงษ์       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๕. นายอรรถพงษ์  กาวาฬ       รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

   ทรัพยากรมนุษย์ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล         รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและ 

   ทรัพย์สิน 
๗. นายวิโรจน ์ มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๘. นายสุพจน์  ชาลีพล        นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
                     

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้  
        ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย 
   ๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
               ๑.๑.๒  การอนุญาต... 



๓ 
 
  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

 ๑.๑.๓  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นางสาวนงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น  เนื่องจาก นางสาวนงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ได้ด ารง
ต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวนงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  และได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไปแล้ว  และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบและร่วมแสดงความ
ยินดีในครั้งนี้ด้วย  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
  

 ๑.๑.๔  การประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี 
      ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่มกีารประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘   ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่ไปประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดชลบุรี              
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  เพ่ือปรับปรุงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ในช่วง ๒ ปีข้างหน้า  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายและมอบมหาวิทยาลัยไปจัดท า
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
๒. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างภูมิปัญญาและตอบสนองต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
๓. การบริหารจัดการด้านบุคลากรเพื่อเพ่ิมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพงาน  
๔. การบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
๕. การดูแลทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมี 

ส่วนร่วม 
 

              ๖. การประชาสัมพันธ์... 



๔ 
 

๖. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและผลงานให้เป็นที่รู้จัก 
๗. การประกันคุณภาพการศึกษา     
๘. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม  

 

และทั้งนี้ ใน ๘ ประเด็นหัวข้อนี้  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้  ยังได้มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
  ๑. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (วิทยาเขตมุกดาหาร)  มอบให้คณะท างานไปศึกษาดูว่าจะมี
วิธีการด าเนินงานอย่างไรบ้างที่จะท าให้การจัดการนอกสถานที่ตั้ง  จัดตั้งเป็นวิทยาเขตมุกดาหารได้อย่างสมบูรณ์   

๒. การจัดท ารูปแบบ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยคณะ/หน่วยงาน  ที่ด าเนินงานร่วมกันทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยควรจัดท ารูปแบบ MOU  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่
น าเสนอในที่ประชุม    
  ๓. เรื่องสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแจ้งให้ทุก คณะ/ส านัก 
และหน่วยงาน  ไปด าเนินการจัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย  เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบใน    
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  เพ่ือจะได้ทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๕  เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘  
           ประธานแจ้งที่ประชุม ตามท่ีพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดย
ที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยสากล ว่าการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อการสร้างองค์
ความรู้ใหม่  การผึกทักษะและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างไรก็ดี หากให้มีการน าสัตว์มาเลี้ยง
หรือใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
จรรยาบรรณในการด าเนินการต่อสัตว์แล้ว อาจท าให้สัตว์ต้องเจ็บปวด ทรมาน หรือเสียชีวิตโดยไม่จ าเป็น ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเกิดผลเสียหายต่อชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อมต่อไปได้  จึงสมควรมีกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิ ทยาศาสตร์
ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ต่อไป  จึงจ าต้องตราพระราชบัญญัตินี้  และจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  หากเกินหลังจากวันประกาศ 
๑๘๐ วัน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ถือว่าท าผิดกฎหมาย   
 ดังนั้น  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือไปด าเนินการต่อไป  และเมื่อ 
พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต้องมีคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ มหาวิทยาลัยต้องขออนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ และมี 
               คณะกรรมการ… 



๕ 
 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ  และมีสถานที่ด าเนินการ  โดยแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  ผู้ใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ต้องมี           
สัตวแพทย์ประจ าหน่วยงาน  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าบริหารจัดการจะเพ่ิมมากขึ้นด้วย  และทั้งนี้ หากทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีปัญหาเรื่องการเตรียมการให้แจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

    ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีอาญาหมายเลขด าที่ ๙๖๗/๒๕๕๗  

                                คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๙๘/๒๕๕๘ ระหว่าง นายสุภชัย  หาทองค า  โจทก์  
                               นางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  จ าเลย    

       นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

  ๑.๑  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  นายสุภชัย หาทองค า  เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง   
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  เป็นจ าเลยต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีอาญาข้อหาหรือฐาน
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวหาว่าอธิการบดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ โดยอ้างการกระท าอันเป็นความผิดอยู่ ๒ กรณี กรณีแรก คือการที่จ าเลยออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์และมีค าสั่งปลดโจทก์ออกจากราชการทั้งที่การกระท าของโจทก์ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง  และกรณีที่สอง คือการที่จ าเลยทราบมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ 
ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.) ที่ให้เพิกถอนค าสั่งปลดโจทก์ออกจาก
ราชการ โดยให้โจทก์กลับเข้ารับราชการดังเดิมแต่ลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์ร้อยละ ๓ เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ แต่จ าเลยไม่ยอมปฏิบัติตามมติดังกล่าวเป็นเวลานานเกินสมควรจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จึงเพ่ิงออกค าสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการดังเดิมตามมติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวท าให้โจทก์ได้กลับเข้ารับ
ราชการล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร 

 ๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  และวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  ศาลจังหวัด 
อุบลราชธานีได้มีการสืบพยานโจทก์และจ าเลยจนเสร็จสิ้น 

  ๑.๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนัดฟังค าพิพากษา  
โดยศาลได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การจะพิจารณาว่าจ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
หรือไม่นั้น จะต้องให้ได้ความว่าจ าเลยกระท าด้วยเจตนาพิเศษคือต้องมีเจตนาทุจริต หรือเจตนาเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หาใช่พิจารณาแต่เพียงว่าจ าเลยปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นไม่  เมื่อข้อเท็จจริงได้ความ
เพียงว่า จ าเลยมีการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของจ าเลยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลต่อโจทก์อยู่สองกรณี โดย 
 

         โจทก์มิได้… 



๖ 
 
โจทก์มิได้น าพยานหลักฐานเข้าสืบให้เห็นได้ว่า การกระท าทั้งสองกรณีของจ าเลยดังกล่าวเป็นการกระท าโดยมีเจตนา
ทุจริตคือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนอย่างไร พยานหลักฐานของ
โจทก์จึงไม่มีน้ าหนักรับฟังว่าจ าเลยกระท าโดยมีเจตนาทุจริต 

ส าหรับเจตนาพิเศษอีกประการคือกระท าโดยเจตนาเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้หนึ่งผู้ใด
นั้น เห็นว่า ก่อนที่จ าเลยจะด าเนินการทางวินัยแล้วมีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่โจทก์นั้น จ าเลยมีค าสั่งแต่ งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงกรณีนายวัชระชัยหรือวสุอนันต์ เขียวโพธิ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ  
เมื่อจ าเลยรับทราบรายงานสอบข้อเท็จจริงซึ่งสรุปว่านายวัชระชัยทุจริตยักยอกเงินของทางราชการจริง โดยพฤติการณ์
แห่งการกระท าผิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู้บังคับบัญชาขาดความระมัดระวังในการก ากับและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อมาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จ าเลยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
ร้ายแรงโจทก์พร้อมกับนางรัชนี นิคมเขตต์ และนางสายฝน ส าราญ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายวัชระชัย และสั่งให้
คณะกรรมการท าการสอบสวนเพ่ิมเติมอีกครั้ง  จ าเลยพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ นางรัชนีและนางสายฝนกระท า
ความผิดวินัยร้ายแรง โดยในส่วนของพฤติการณ์กระท าผิดของโจทก์นั้น จ าเลยพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระท าฐาน
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทาง
ราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย              
แก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ 
วรรคท้าย ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จ าเลยจึงมีค าสั่งลงโทษโดยให้ปลดโจทก์ออกจากราชการจ าเลยน าเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบด้วย  ดังนี้จะเห็นได้ว่า ก่อนจะมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่
โจทก์นั้น สืบเนื่องจากมีกรณีการทุจริตยักยอกเงินของมหาวิทยาลัยโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ าเลยซึ่งด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีจึงแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอันเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีโดยปกติ
ทั่วไป หาได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์โดยพลการและโดยไม่มีมูลจะอ้างไม่  เมื่อพิจารณาจาก
มาตรฐานโทษทางวินัยหรือแนวทางการลงโทษจากแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการที่มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองและวางแนวทางการใช้และตีความกฎหมายปกครอง เพ่ือให้หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองใช้ยึดถือเป็นแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติร าชการที่ดีตามหลักกฎหมายปกครอง 
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนสรุปมาตรฐานโทษทางวินัยหรือแนวทางการลงโทษเสนอแก่จ าเลยนั้น ก็เป็นแนวทาง
ที่ว่า ความเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานย่อมต้องรับผิดมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยมี
ความเห็นกรณีของนางรัชนีและนางสายฝนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแล้ว 
การที่จ าเลยพิจารณาว่าการกระท าของโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือยิ่งกว่านางรัชนีและนางสายฝนขึ้นไปอีก
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบมากกว่าบุคคลทั้งสองจึงมีเหตุผลพอให้รับฟัง  อีกทั้งกรณีนี้โจทก์ก็มิได้น าพยานเข้าสืบให้เห็น
ว่ากรณีของโจทก์มีมาตรฐานโทษทางวินัยหรือแนวทางการลงโทษก าหนดไว้เช่นไร หรือเป็นกรณีท่ีมีมาตรฐานโทษวินัย
หรือแนวทางลงโทษก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าไม่เข้าข่ายความผิดทางวินัยร้ายแรงแต่อย่างใด  เช่นนี้ข้อเท็จจริงเท่าที่
โจทก์น าสืบมาย่อมไม่พอฟังว่า การที่จ าเลยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์แล้วต่อมาจ าเลยมีค าสั่ง
ปลดโจทก์ออกจากราชการ เป็นการกระท าโดยมีเจตนาพิเศษเพ่ือกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ 
 

ส่วนกรณ…ี 



๗ 
 

ส่วนกรณีที่สอง ที่จ าเลยไม่ยอมปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.อ. นั้นสืบเนื่องมาจากส านักงานกฎหมาย
และนิติการมีความเห็นเสนอจ าเลยว่ามติคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีเหตุผลส าคัญว่า
คณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ใช่กรรมการที่มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีของโจทก์ยังเป็นกรณีที่
คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรายของนางสาวธาดา สุทธิธรรม ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีค าสั่งลงโทษทาง
วินัยให้ไล่ออกจากราชการ แล้วต่อมาคณะอนุกรรมการดังกล่าววินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัย
ดังกล่าวและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้รับราชการดังเดิม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ยังไมร่ับกลับ
เข้ารับราชการดังเดิมและให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือท าลายมติดังกล่าว และจ าเลยเลือกที่จะปฏิบัติตามความเห็น
ดังกล่าว ซึ่งแนวทางที่จ าเลยเลือกปฏิบัติตามนั้นได้อาศัยเหตุผลโดยอ้างอิงตามแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในด้านการใช้และตีความเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในการให้
ความเห็นหรือค าแนะน าต่างๆแก่หน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครอง  ส่วนกรณีที่มีมติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวในการ
วินิจฉัยอุทธรณ์นั้น เป็นกรณีที่มีความเห็นต่างกันในข้อกฎหมายปกครองสองความเห็นซึ่งความเห็นทั้งสองดังกล่าวยัง
คลุมเครือว่าความเห็นใดจะถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครองกว่ากัน และศาลปกครองสูงสุดองค์กรฝ่ายตุลาการที่มี
อ านาจชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าข้อกฎหมายปกครองควรเป็นไปตามความเห็นใด ดังนี้ การที่
จ าเลยเลือกท่ีจะปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและตามแนวทางปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัยซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยเคยมีมติเห็นชอบด้วย  ข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้จึงย่อมไม่พอฟังว่า จ าเลยมีเจตนาพิเศษเพ่ือกลั่นแกล้งให้
เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โดยท าให้โจทก์ได้กลับเข้ารับราชการล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร นอกจากนี้หลังจากจ าเลย
เลือกด าเนินการตามความเห็นดังกล่าวแล้ว การด าเนินการก็มีความคืบหน้าและสืบเนื่องติดต่อกันมาโดยตลอดใน
ระยะเวลา ๙ เดือน และต่อมาเมื่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติยืนยันตามมติ 
อ.ก.พ.อ. ที่ให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการดังเดิม ท าให้ความคลุมเครือในข้อกฎหมายที่เสนอให้ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยหมดไป จ าเลยก็รีบด าเนินการน าเรื่องของโจทก์เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและออกค าสั่งให้รับโจทก์
กลับเข้ารับราชการดังเดิมทันที แม้การด าเนินการต่อมาของโจทก์จะมีขั้นตอนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย
ซ่ึงท าให้เวลาที่ใช้ด าเนินการล่าช้าออกไปอีก ไม่ว่ากรณีของโจทก์จะเข้ากรณีที่ต้องน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒) หรือไม่ก็ตาม แต่ก็ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ในกรณีของบุคคลอ่ืนที่คล้ายคลึงกับกรณีของโจทก์เช่นรายของนางสาวธาดา จ าเลยก็ได้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกันมาก่อน  ข้อเท็จจริงจึงไม่พอฟังว่า จ าเลยมีเจตนาพิเศษเพ่ือกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์                
โดยท าให้โจทก์ได้กลับเข้ารับราชการล่าช้าออกไปโดยเพ่ิมขั้นตอนด าเนินการให้มากขึ้นเกินสมควร โดยสรุปการ
กระท าของจ าเลยทั้งสองกรณีที่โจทก็อ้างตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗  
พิพากษายกฟ้อง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ    
 
                 
           ๑.๒.๒  ค าพิพากษา… 



๘ 
 
        ๑.๒.๒  ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีอาญาหมายเลขด าที่  
      ๓๒๕๓/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง ที่ ๖๐๕/๒๕๕๘ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา  
     สุทธิธรรม โจทก์ กับ นายหรอืศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ที่ ๑,  
     นางสาวหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ ที่ ๒ โดยศาลพิพากษา 
     ยกฟ้อง  

        นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

 ๑.๑ การออกค าสั่งลงโทษทางวินัย  
        ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกค าสั่ง

ลงโทษ นางสาวธาดา สุทธิธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยการไล่ออกจากราชการ ฐานกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   

  ๒) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติรับทราบค าสั่งลงโทษทางวินัย นางสาวธาดา สุทธิธรรม  

  ๑.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  
             ๑) นางสาวธาดา สุทธิธรรม มีหนังสือลงวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕           

ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไล่ออกจากราชการ ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
   ๒) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ(ลับ) ด่วนที่สุด          

ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๘)/๑๓๖๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สรุปความได้ว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ในคราว
ประชุมครั้ง ที ่๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิกถอนค าสั่งไล่นางสาวธาดา สุทธิธรรม ออกจากราชการ และสั่งให้
นางสาวธาดา  สุทธิธรรม กลับเข้ารับราชการตามเดิม  

   ๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๖)/๑๓๖๖๓  และความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้ว  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยื่นฟ้องต่อ         
ศาลปกครอง เพ่ือขอเพิกถอนมติของ อ.ก.พ.อ. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ.       

  ๑.๓ การฟ้องคดีปกครองโดยมหาวิทยาลัย   
                 ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยฯ ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.)  
 
 

        เลขานุการ… 



๙ 
 
เลขานุการและกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)                             
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

       ๒)  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับหนังสือ 
แจ้งค าสั่งศาลคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕           
จากส านักงานศาลปกครอง แจ้งว่าศาลได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๕  ไว้พิจารณาและเมื่อศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้ว กรณีก็ไม่จ าต้องพิจารณาค าขอให้ ศาลก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาแต่อย่างใด 

  ๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งไม่รับฟ้องของ    
ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

  ๔) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ยื่นค าร้อง 
อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด   

   ๕) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งก าหนดนัด 
ฟังค าสั่งศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ฉบับลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่            
๑๙๐๑/๒๕๕๕ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี  
  ๖) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้ยื่นค าขอต่อศาลปกครอง
สูงสุดให้ส่งประเด็น ข้อกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา 
๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  ๗) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล  
ว่าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ศาลปกครองกลางงดการอ่านค าสั่งศาลปกครองสูงสุดไว้ก่อน 

  ๘) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล  
ค าร้องที่ ๙๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยมีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ศาลจึงมีค าสั่งให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยและให้
รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
               ๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนด
นัดฟังค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ฉบับลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  ศาลปกครองกลาง  ในคดีหมายเลขด าที่  
 
             ๒๓๖๐/๒๕๕๕... 



๑๐ 
 
๒๓๖๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๕ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กับพวกรวม ๓ คน  ผู้ถูกฟ้องคด ี
   ๑๐) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งสรุปได้ว่า  

        (๑๐.๑) การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นของ       
ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวตามทางการไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า “ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้           
ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม่เท่านั้น มิได้บัญญัติให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง”  

   (๑๐.๒) ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่าศาลมีอ านาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี สรุปได้
ความว่า ตามข้อพิพาทคดีนี้ ผู้ฟ้องคดี มิใช่คู่กรณีที่จะได้รับผลกระทบอันเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรืออยู่ในบังคับ
ของค าสั่งดังกล่าว จึงมิอาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อกฎหมายก าหนดให้เฉพาะแต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์เท่านั้นที่มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น หากให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจออกค าสั่งลงโ ทษทางวินัยแก่
ข้าราชการสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้เพิกถอนค าวินิจฉัยขององค์กรผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ได้แล้ว ย่อมขัด
ต่อหลักการทบทวนภายในฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  และท าให้
การบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ขาดประสิทธิภาพและไม่
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ศาลปกครองชั้นต้นมิได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า  ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี ศาลจึงไม่จ าต้องวินิจฉัยในประเด็นที่
เป็นเนื้อหาแห่งคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ข้ึน เมื่อศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้ว กรณีจึงไม่จ าต้อง
พิจารณาค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาพิพากษาแต่อย่างใด การที่
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  จึงมีค าสั่งยืน
ตามค าสั่งของศาลปกครองช้ันต้น  

 
 
 
                ๑.๔ การฟ้องคดี... 



๑๑ 
 
  ๑.๔ การฟ้องคดีอาญาโดยรองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม  
               ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม       
ได้ยื่นฟ้องนายหรือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ที่ ๑, นางสาวหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ  
ที่ ๒  ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขด าที่ ๓๒๕๓/๒๕๕๗ ฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืนกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๘๖, ๙๑, ๑๕๗ โดยได้บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน จ าเลยที่ ๑ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และจ าเลยที่ ๒ ในฐานะเป็น
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่รองศาสตราจารย์นงนิตย์           
ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตเพ่ือให้โจทก์เสียหาย โดยร่วมกันเรียกประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกันพิจารณาลงมติ ให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้ศาลปกครองเพิกถอนมติหรือค าสั่งของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ที่สั่งเพิกถอนค าสั่งไล่โจทก์ออกจากราชการ และสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ าเลยทั้งสองร่วมกันเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกเป็นครั้งที่ ๒           
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ และร่วมลงมติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองกลาง 
ต่อศาลปกครองสูงสุด  
   ๒) ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ไต่สวนพยานได้ ๑ ปาก ระหว่างไต่สวนโจทก์อ้างเอกสารรวม ๕ ฉบับ และทนายจ าเลยทั้ง
สองอ้างเอกสารประกอบการถามค้านรวม ๕ ฉบับ คดีเสร็จการไต่สวน นัดฟังค าสั่งวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
  ๓) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีค าพิพากษาเป็น
คดีหมายเลขด าที่ ๓๒๕๓/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๕/๒๕๕๘  สรุปว่า  

 (๓.๑) การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒  
กันยายน ๒๕๕๕  และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น มีการลงมติเป็นไปตามเสียงข้างมากอัน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๑๙ และยังปรากฏว่าในการประชุมทั้งสองครั้งนั้น                       
สภามหาวิทยาลัยมีประชุมในกิจการของมหาวิทยาลัยอีกหลายกรณีหาใช่เรียกประชุมโดยเฉพาะเพ่ือกลั่นแกล้งโจทก์ไม่  

 (๓.๒) การจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา ๘๖ ได้นั้น ต้องมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นก่อน แต่จากพยานหลักฐานที่โจทก์น าสืบมานั้น แม้โจทก์                  
จะอ้างว่าเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลนี้มีค าพิพากษาว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กระท าความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพ่ือให้โจทก์เสียหายให้จ าคุกเป็นเวลา         
๑ ปี ๔ เดือน และปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ก็ตาม แต่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดยังไม่               
แน่ว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  เป็นผู้กระท าความผิดดังกล่าวหรือไม่ ทั้งในคดีอาญาไม่มีบทบัญญัติ                 
แห่งกฎหมายมาตราใดก าหนดให้ศาลต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาของศาลคดีอ่ืน ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้ อเท็จจริง   
ยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กระท าความผิดแล้ว โจทก์จึงไม่อาจฟ้องว่าจ าเลยทั้งสอง 

        ช่วยเหลือ… 



๑๒ 
 
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
กระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพ่ือให้โจทก์เสียหาย  
พิพากษายกฟ้อง       

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี                       
คดีหมายเลขด าที ่๓๒๕๓/๒๕๕๗  คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๕/๒๕๕๘ พิพากษายกฟ้อง   

 

 มติที่ประชุม รับทราบ     
 

   ๑.๒.๓  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ค าร้องท่ี ๙๗๗/๒๕๕๕ ค าสั่งที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗ คดี 
    ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กับพวกรวม ๓ คน  ผู้ถูกฟ้องคดี  
    โดยศาลมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองช้ันต้น และค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ      
    ค าสั่งที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  
    โดยศาลมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง 

 นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

  ๑.๑ การออกค าสั่งลงโทษทางวินัย  
               ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกค าสั่ง

ลงโทษ นางสาวธาดา  สุทธิธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในขณะ
นั้นด ารงต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยการไล่ออกจากราชการ ฐานกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   

   ๒) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติรับทราบค าสั่งลงโทษทางวินัย นางสาวธาดา สุทธิธรรม  

   ๑.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  
            ๑) นางสาวธาดา สุทธิธรรม มีหนังสือลงวันที่๑๗ มกราคม ๒๕๕๕                                                       

ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไล่ออกจากราชการต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
    ๒) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ (ลับ) ด่วนที่สุด         

ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๘)/๑๓๖๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สรุปความได้ว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ  (อ.ก.พ.อ.)  ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น         
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิกถอนค าสั่งไล่นางสาวธาดา สุทธิธรรม ออกจากราชการ และสั่งให้
นางสาวธาดา สุทธิธรรม กลับเข้ารับราชการตามเดิม  

               ๓) สภามหาวิทยาลัย… 



๑๓ 
 

   ๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕            
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๖)/๑๓๖๖๓  และความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้ว  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยื่น
ฟ้องต่อศาลปกครอง เพ่ือขอเพิกถอนมติของ อ.ก.พ.อ. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ.      

  ๑.๓ การฟ้องคดีปกครอง   
  ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก. พ.อ.) 
เลขานุการและกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ต่อศาล
ปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

  ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับหนังสือ
แจ้งค าสั่งศาลคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  จาก
ส านักงานศาลปกครอง แจ้งว่าศาลได้มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๕  ไว้พิจารณาและเมื่อศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้ว กรณีก็ไม่จ าต้องพิจารณาค าขอให้ศาลก าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาแต่อย่างใด 

  ๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งไม่รับฟ้องของศาล
ปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

๔)  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ยื่นค าร้อง 
อุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด   
  ๕) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งก าหนดนัด
ฟังค าสั่งศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ฉบับลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในคดีหมายเลขด าที่  ๒๓๖๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่                    
๑๙๐๑/๒๕๕๕  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี  
  ๖) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ยื่นค าขอต่อศาลปกครอง
สูงสุดให้ส่งประเด็น ข้อกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา 
๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  ๗) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล   
ว่าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ศาลปกครองกลางงดการอ่านค าสั่งศาลปกครองสูงสุดไว้ก่อน 
 
 
            ๘) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖… 



๑๔ 
 

๘) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล  
ค าร้องที่ ๙๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าตามที่มหาวิทยาลัยมีค าขอให้ศาลปกครองสูงสุดส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ศาลจึงมีค าสั่งให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยและให้
รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
              ๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนด
นัดฟังค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ฉบับลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ศาลปกครองกลาง  ในคดีหมายเลขด าที่ 
๒๓๖๐/๒๕๕๕  คดีหมายเลขแดงที่๑๙๐๑/๒๕๕๕ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กับพวกรวม ๓ คน  ผู้ถูกฟ้องคด ี
   ๑๐) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งสรุปได้ว่า  

                (๑๐.๑) การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นของผู้ 
ฟ้องคดีดังกล่าวตามทางการไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า “ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑         
ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   
โดยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม่เท่านั้น มิได้
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา        
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง”  
    (๑๐.๒) ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่าศาลมีอ านาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ เพราะเหตุเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี สรุปได้
ความว่า ตามข้อพิพาทคดีนี้ ผู้ฟ้องคดี มิใช่คู่กรณีที่จะได้รับผลกระทบอันเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรืออยู่ในบังคับ
ของค าสั่งดังกล่าว จึงมิอาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อกฎหมายก าหนดให้เฉพาะแต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์เท่านั้นที่มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น หากให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจออกค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่
ข้าราชการสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้เพิกถอนค าวินิจฉัยขององค์กรผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ได้แล้ว ย่อมขัด
ต่อหลักการทบทวนภายในฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท าให้การ
บังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขาดประสิทธิภาพและไม่
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด าเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ศาลปกครองชั้นต้นมิได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระท าการโดยไม่ชอบด้วย 
           กฎหมาย… 



๑๕ 
 
กฎหมาย นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า  ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี ศาลจึงไม่จ าต้องวินิจฉัยในประเด็นที่
เป็นเนื้อหาแห่งคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ข้ึน เมื่อศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้ว กรณีจึงไม่จ าต้อง
พิจารณาค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาพิพากษาแต่อย่างใด การที่
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  จึงมีค าสั่งยืนตาม
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ   
 ๑) ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ค าร้องที่ ๙๗๗/๒๕๕๕ ค าสั่งที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗ ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง
คดีนี้ไว้พิจารณา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือนร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง           
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
  ๒) ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ค าสั่งที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๖ ว่า ในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่                    
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่า
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ หรือไม่เท่านั้น มิได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง  
   

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

  ๑.๒.๔  นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ    รักษาราชการแทนรองอธิการบดี            
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุม                           
ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์  และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  เมื่อวันที่ ๗ – ๘  ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ (หาดตะวันรอน) ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี             
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดประชุมระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี  วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘                                                       
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   

 

 
            ดังนั้น... 



๑๖ 
 
 ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘                
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งร่วมกันวางแผน
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่วางไว้ ในการนี้ ฝ่ายกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
ค่านิยม ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ค่านิยม:  “มหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม ด าเนินการบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และนิติธรรม” 
ปรัชญา :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ 

อาเซียน 
 -  นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ต่อนักศึกษา

โดยตรงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเพ่ิมการขยายผล
ในอาเซียนให้หลากหลายมากข้ึน สภามหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 ๑.๑ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศและตลาดแรงงาน 
 ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีลักษณะเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ และส่งเสริม               

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑.๓ มีวิธีการรับนักศึกษาที่หลากหลาย เน้นการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

(Talented Student) 
 ๒. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างภูมิปัญญาและตอบสนองต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

๒.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือการวางแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ 

๒.๒ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการวิจัยที่เอ้ือให้งานวิจัยมีคุณภาพ และเพ่ิมการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงาน 

๒.๓ สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยให้หลากหลายช่องทาง ทั้งภาครั ฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และสร้างแนวทางเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม 

 
 ๒.๔ สนับสนุน... 



๑๗ 
 

๒.๔ สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๒.๕ สนับสนุนการวิจัยแบบชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

เชิงพ้ืนที ่
 ๓. การบริหารจัดการด้านบุคลากรเพื่อเพ่ิมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพงาน  

๓.๑ รวมศูนย์บริหารบุคคล เกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ิมสมรรถนะข้าราชการและพนักงานให้เต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เพ่ิมภาระรายจ่ายด้านบุคลากร  

๓.๒ พัฒนาแนวคิดการบริหารเชิงรุกให้ผู้บริหารทุกระดับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
๔. การบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

๔.๑ ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินให้ทันสมัย และเอ้ือต่อ                 
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๔.๒ บริหารจัดการทางการเงินแบบรวมศูนย์ ทั้งการวางแผนทางการเงิน การจัดสรร การหารายได้ 
และการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ 

๔.๓ มีรายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 

๔.๔ มีระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

๕. การดูแลทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมี                     
ส่วนร่วม 

๕.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด  เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
บรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรู้สึกให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ และร่วมกันท านุบ ารุงให้ยั่งยืน 

๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆ ปรับปรุงผังแม่บท รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๖. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและผลงานให้เป็นที่รู้จัก 
๖.๑ พัฒนาจุดเด่นให้เป็น Brand ที่เป็นที่รู้จัก     
๖.๒ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน ในการน าเสนอภาพลักษณ์และผลงานที่ดี และเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 
๖.๓ เพ่ิมความตระหนักในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรให้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  

 ๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗.๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีหลากหลาย และมีการเทียบเคียงสมรรถนะ (Bench Marking) 
 

๘. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม  
๘.๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง

เคร่งครัด   
 
 

            จึงเสนอ... 



๑๘ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ     
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 ๑.๒.๕  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 
    งบประมาณ ๒๕๕๗  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์  
         ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

    นายขรรค์ เพชร  ชายทวีป  คณบดีคณะนิติศาสตร์   น า เสนอที่ประชุม              
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  
          ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่า “ให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล              
หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และ
หนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและที่ควรตามประเภทงาน  พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ
รายการนั้นๆ  และให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป”  
           ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของ                
คณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี ให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบให้มี             
การจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของคณะ เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามคณบดีและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะเป็น              
การเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น” 
           ข้อ ๓๐ ก าหนดว่า “ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ                  
คณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 
          เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะนิติศาสตร์   จึงเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๐๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ บัดนี้
คณะนิติศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
          ๑) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
             รายได้จากการด าเนินงาน                             
                  รายได้จากรัฐบาล                                           ๗๙๔,๕๔๕.๓๕ บาท 
                  รายได้จากแหล่งอื่น                                    ๑๔,๕๘๐,๙๗๔.๗๒ บาท 
             รวมรายได้จากการด าเนินงาน                          ๑๕,๓๗๕,๕๒๐.๐๗ บาท 
             ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน                            
                  ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                      ๑๕,๖๕๑,๐๔๘.๕๑ บาท 
                  ค่าตอบแทน                                               ๑,๒๒๖,๙๘๔.๒๐ บาท 

ค่าใช้สอย...                                                   



๑๙ 
 
                  ค่าใช้สอย                                                  ๒,๐๕๒,๘๐๑.๕๖ บาท 
                  ค่าวัสดุ                                                     ๑,๑๒๘,๓๔๖.๔๐ บาท 
                  ค่าสาธารณูปโภค                                            ๗๙๘,๗๓๑.๕๗ บาท 
                  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                                       ๕๔๓,๘๔๔.๐๖ บาท 
             รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                       ๒๑,๔๐๑,๗๕๖.๓๐ บาท 
             รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น      ๖,๐๒๖,๒๓๖.๒๓ บาท 
          ๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
              สินทรัพย์รวม                                                ๑๔,๓๒๓,๘๓๙.๙๒ บาท 
              หนี้สินรวม                                                     ๒,๕๘๙,๓๔๓.๔๕ บาท 
              ส่วนทุนรวม                                                  ๑๑,๗๓๔,๔๙๖.๔๗ บาท 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะ
นิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ   
 

   ๑.๒.๖  รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
    ครั้งที่ ๔๓  พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์” 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี           
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา น าเสนอท่ีประชุม ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนิสิตนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  
โดยก าหนดให้จัดการแข่งขันขึ้นทุกปี  เริ่มตั้ งแต่  ครั้ งที่  ๑ เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๓  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                       
มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ๘ สถาบัน การจัดการแข่งขันมีความก้าวหน้ามาโดยล าดับ  จนถึงครั้งที่ ๔๓  
“กันเกราเกมส์”  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓  โดยใช้ชื่อในการ
แข่งขันว่า “กันเกราเกมส์” ก าหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยสัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”            
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 

มาสคอต... 



๒๐ 
 

 
 

มาสคอตของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 

   

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสรุปข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของการจัดการ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓            
โดยแบ่งฝ่ายที่รับผิดชอบ จ านวน ๑๙ ฝ่าย ประกอบด้วย 
               การแบ่งหน้าที่… 



๒๑ 
 

การแบ่งหน้าที่ จ านวน ๑๙ ฝ่าย ประธานกรรมการ 
๑. ฝ่ายเทคนิคกีฬา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๒. ฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 
๓. ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ฝ่ายสถานที่  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๕. ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
    และประมวลผลการแข่งขัน 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๗. ฝ่ายกิจกรรมเชียร์       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๘. ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    และนันทนาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

๙. ฝ่ายการแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้าม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๐. ฝ่ายสวัสดิการ และศูนย์อาหาร ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๑. ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๒. ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๑๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 
๑๔.  ฝ่ ายรั กษาความปลอดภัยจราจรและ      
ระบบขนส่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

๑๕. ฝ่ายการเงิน และงบประมาณ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑๖. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๑๗. ฝ่ายจัดท าเหรียญรางวัล ของที่ระลึก 
      และตกแต่งสถานที ่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

๑๘. ฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
๑๙. ฝ่ายประสานงาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 

 

   

 ๒. ด้านชนิดกีฬาของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกรา
เกมส์” 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓  
“กันเกราเกมส์” (ทีมผู้บริหาร) ได้มีมติให้ก าหนดการการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ 
“กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  เดิมก าหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันทั้งหมดจ านวน ๒๔ ชนิด
กีฬานั้น  และจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติก าหนดชนิดกีฬา
ทั้งสิ้น ๒๓ ชนิดกีฬาประกอบด้วย  
 

   ๑. กีฬาบังคับ... 



๒๒ 
 

๑. กีฬาบังคับ จ านวน ๕ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ า บาสเกตบอล  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล 
๒. กีฬาเลือกสากล จ านวน ๑๔ ชนิดกีฬา คือ เซปัคตระกร้อ  ยิงปืน ดาบสากล  ยูโด  เทควันโด 

วอลเลย์บอลชายหาด  เทนนิส  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  เรือพาย  แบดมินตัน  ลีลาศ  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตซอล 
๓. กีฬาเลือกทั่วไป จ านวน ๓ ชนิดกีฬา คือ ครอสเวิร์ด  บริดจ์  หมากกระดาน 
๔. กีฬาไทย คือ มวยไทยสมัครเล่น 

 

  และมีสมาคมกีฬาต่างๆ ที่ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การบรรจุชนิดกีฬาการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 
จ านวน ๗ แห่ง คือ สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่น  สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาทางอากาศและ
การบินแห่งประเทศไทย  สมาคมซอฟท์เทนนิส  สมาคมยูยิตสู  สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย  สมาคมแฮนด์บอล
แห่งประเทศไทย และท่ีประชุมได้สรุปผู้รับผิดชอบชนิดกีฬาแต่ละชนิดและสนามแข่งขันกีฬาต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ชนิดกีฬา ผู้รับผิดชอบ ชื่อสนาม 
๑. กีฬาบังคับ (๕ ชนิด) 

 - กรีฑา 
 - ว่ายน้ า 
 - บาสเกตบอล 
 - ฟุตบอล 
 - วอลเล่ย์บอล 

 
โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
สนามกีฬากลาง ม.อุบลฯ 
สระว่ายน้ ายอดเศรณี 
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลฯ 
สนามกีฬากลาง ม.อุบลฯ  สนามทุ่งบูรพา  
โรงพละอเนกประสงค์ 

๒. กีฬาเลือกสากล (๑๔ ชนิด) 
 - เซปักตะกร้อ 
 - ดาบสากล 
 - เทควันโด 
 - เทนนิส 
 - เทเบิลเทนนิส 
 
 - แบดมินตัน 
 - มวยสากลสมัครเล่น 
 - ยิงปืน 
 
 - ยูโด 
 - วอลเล่ย์บอลชายหาด 
 - เปตอง 
 
 - เรือพาย 
 

 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะศิ ลปประยุ กต์ และการ
ออกแบบ 
คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตมุกดาหาร 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
ม.อุบลฯ เทศบาลวารินช าราบ 
อาคารเรียนรวม ๑ 
 
เทศบาลวารินช าราบ 
สนามมวย ม.อุบลฯ 
สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ 
สนามยิงปืนศรีสะเกษ  มทบ.๒๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
ข้างสนามหนองอีเจม 
สนามเปตอง 
 
หนองอีเจม 
 



๒๓ 
 

ที ่ ชนิดกีฬา ผู้รับผิดชอบ ชื่อสนาม 
 - ลีลาศ 

- ฟุตซอล 
กองการเจ้าหน้าที ่
กองบริการการศึกษา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
สนามทุ่งบูรพา 

๓. กีฬาเลือกทั่วไป (๓ ชนิด) 
 - ครอสเวิร์ด 
 - บริดจ์ 
 - หมากกระดาน 

 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 

๔. กีฬาไทย (๑ ชนิด) 
 - มวยไทยสมัครเล่น 

 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
สนามมวย ม.อุบลฯ 

 
 

โดยฝ่ายเทคนิคกีฬาได้วางกรอบแนวคิดในการพิจารณา คือ  
๑. จ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขันมีจ านวนกี่ทีม 
๒. การเตรียมความพร้อมของสนามกีฬาและงบประมาณที่จัดการแข่งขัน 
๓. การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา 
๔. การสนับสนุนและสิทธิประโยชน์  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

    นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
น าเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ท าหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐        
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงินซึ่งจะเป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยต่อการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนระบบ
การควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย  จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่  
          ๑. ส าเนารายงาน… 



๒๔ 
 

๑. ส าเนารายงานการเงินประจ าปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด 
๒. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 
๔. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม 
๕. จ านวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดท่ีเปิดในนามมหาวิทยาลัย 
๖. ตอบแบบสอบถามการควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา 
 

  กองคลัง ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มีมติรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑ – ๕ และส่วนที่ ๖  มอบให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจทานหรือตรวจสอบ
รายละเอียดในแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ความเห็นเบื้องต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  กองคลัง ได้จัดท าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยน าเสนอสรุปความเห็นขอบคณะกรรมการตรวจสอบการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง  และสรุปข้อมูลการตอบแบบสอบถามของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  
ซึ่งมีมติให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลในข้อ ๑ – ๕  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนการตอบแบบสอบถาม
ตามข้อที่ ๖ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามประเด็นค าถามในแบบสอบถามของคณะหน่วยงานต่างๆ 
และจัดท าร่างค าตอบแบบสอบถาม  ส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งนายกสภาประชุม
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาในการประชุมเดือนพฤษภาคม 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ร่างค าตอบแบบสอบถาม        
เรื่อง การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือตอบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ  ร่างค าตอบแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงิน 
การคลังของสถาบันอุดมศึกษา  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการส่งค าตอบแบบสอบถามให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป   
 

 ๓.๒  การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย              
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในของ              
ส านัก ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ แก้ไขในส่วน (๓) บริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือการศึกษาและการเพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัย และ
มีมติมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ใหม่ และเมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

               มหาวิทยาลัย... 



๒๕ 
 

มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบแล้ว  และขอให้ยกเลิกข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน
หน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย  

  ดังนั้น ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
๑. ส านักงานผู้อ านวยการ  ภาระงาน ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแผนงานและงบประมาณ          

งานพัสดุ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี และการบริหารงานทั่วไป 
๒. ฝ่ายหอพักนักศึกษา ภาระงาน ได้แก่ บริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดูแลความเรียบร้อย           

วินัยนักศึกษา และความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา รวมถึงการบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน ภาระงาน ได้แก่ 
 ๓.๑ บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   

เพ่ือการศึกษาและการเพิ่มรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ วางแผนการผลิต การตลาด การลงทุนเพื่อหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดหารายได้ให้แก่หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัย 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑) ขออนุมัติให้ยกเลิก ข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน 

หน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕    
๒) ขออนุมัตกิารแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๓) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน 

หน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านัก 

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - แก้ไข ข้อ ๒ (๓) เป็น ค าว่า “ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์”  ในประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ยกเลิก ข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕    

๒. อนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ 
ประโยชน์ 

๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ๔. เห็นชอบ… 



๒๖ 
 

๔. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  และทั้งนี้  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุ 
     สังเคราะห์แบบมาตรฐาน ส าหรับรองรับการแข่งขันกีฬา 
     มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๓ “กันเกราเกมส์” 
     และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามทีส่ านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  ได้เสนอโครงการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน ส าหรับรองรับการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ก าหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๙  ซึ่งในการก่อสร้างดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๙๐ - ๑๒๐ วัน จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนที่จะเข้าฤดูฝน ทั้งนี้ หากเริ่มด าเนินการล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อการเตรียม
ความพร้อมและการทดสอบก่อนการใช้งานจริง  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท       
(ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการก่อสร้างดังนี้ 

๑. งานท าผิวลู่-ลานกรีฑา  จ านวน  ๒๒,๗๘๙,๗๓๔.๔๙ บาท 
๒. งานขอบลู่รอบนอก พร้อมขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล จ านวน ๓๗๔,๐๖๓.๖๗ บาท 
๓. ท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก งบประมาณ ๑๖๑,๑๘๓.๑๑ บาท 
๔. งานอุปกรณ์ติดสนาม งบประมาณ ๔๗๔,๒๔๐.๖๒ บาท 
 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในโครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รหัส ๐๑๐๐๐๐๐๗๐๐๒๔ 
งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)  ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้ 

๑. โครงการจ้างศึกษาผังแม่บทมหาวิทยาลัย งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง (Food Center) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง/อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ งบประมาณ  

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

       ๔. โครงการ... 



๒๗ 
 

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า ๗๐ ไร่และสวนป่าราชินี  งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร  งบประมาณ  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ประกอบกับรายการปรับปรุงการก่อสร้างทั้ง ๕  

รายการสามารถชะลอการด าเนินการก่อสร้างได้   เนื่องจากรายละเอียดการก่อสร้างในบางรายการได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และบาง
รายการได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว    

ดังนั้น  เพ่ือให้การก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐานฯ เป็นไปตามแบบรูปดังกล่าว       
จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมอีกจ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยมีเงินทุนส ารองคงเหลือจ านวน ๘๖,๘๕๐,๐๗๒.๘๙ บาท (แปดสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ด
สิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘  มีมติอนุมัติให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากโครงการ
ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รหัส ๐๑๐๐๐๐๐๗๐๐๒๔ งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบเอ็ดล้าน-
สองแสนบาทถ้วน)  และมีมติเห็นชอบพิจารณาสนับสนุนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอีกจ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น  และเห็นชอบให้ตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม  โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ดังนั้น กองแผนงาน จึงเห็นว่าเป็นเหตุจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน 
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือสมทบการก่อสร้างดังกล่าว และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม รวมจ านวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
   ๑) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย  จ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้าน-       

ห้าแสนบาทถ้วน)  เพ่ือสมทบการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน 
    ๒) พิจารณาอนุมัติการต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม จ านวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  

   

  มติที่ประชุม ๑ .  อ นุ มั ติ ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น ส า ร อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จ า น ว น                   
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพื่อสมทบการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์
แบบมาตรฐาน 
 ๒. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จ านวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
       ๔.๑.๑.๒  รายงาน… 



๒๘ 
 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
       งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  
    ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

    นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อ
วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘                                          
เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรดังกล่าว 

  มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดทั้งหมด ๕๕ ตัวชี้วัด  
มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่สรุปผล ๔๗ ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า ส่วนมากยังไม่อยู่ในช่วงรายงาน
ข้อมูล เช่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จะทราบผลในเดือนสิงหาคม ส าหรับโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่สรุปผล ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการจัดโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑) 

๒)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๔๓,๘๘๑,๐๙๖.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด                
ร้อยละ ๑๖.๑๑  (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดภาพรวมร้อยละ ๕๕)  และต่ ากว่าร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มาในช่วงเวลาเดียวกัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีที่ผ่านมาเบิกจ่ายร้อยละ ๔๗.๒๗)  โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 

 (๒.๑) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่าย
สะสม ๒๖๑,๖๙๓,๒๐๗.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๑.๐๖  
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๕๕)  และต่ ากว่าร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 
(ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีที่ผ่านมาเบิกจ่ายร้อยละ ๕๘.๕๘)  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า งบด าเนินงานในส่วนของค่า
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ยังไม่มีการเบิกจ่าย, งบเงินอุดหนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
๒๐๐,๒๖๓,๘๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเพียง ๕๓,๗๗๕,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๕ ดังนั้น ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดรายจ่ายประจ า 
สะสมร้อยละ ๗๖ 

 (๒.๒) รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายสะสม 
๘๒,๑๘๗,๘๘๙ บาท คดิเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘ ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด รอ้ยละ ๒๖.๕๒  (เป้าหมายที่รัฐบาล 

 

           ก าหนด… 



๒๙ 
 
ก าหนด ร้อยละ ๕๕)  แต่สูงกว่าการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีที่ผ่าน
มายังไม่มีการเบิกจ่าย) ดังนั้น  ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด
ในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดรายจ่ายลงทุน สะสมร้อยละ ๗๔ 

 

โดยสามารถรายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ดังนี ้
ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่าง

จัดท า TOR 
อยู่ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง 
ลงนามในสัญญา เงินเหลือจ่าย รวมทั้งสิ้น 

๘๒,๑๘๗,๘๘๙ ๗,๕๖๗,๙๘๘ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๙๕,๕๓๖,๕๔๘.๘๑ ๒,๙๑๙,๕๗๔.๑๙ ๒๘๘,๖๐๒,๐๐๐ 
๒๘.๔๘ ๒.๖๒ ๐.๑๔ ๖๗.๗๕ ๑.๐๑ ๑๐๐ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒                     
(ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตาม
เป้าหมายที่ก าหนด   
 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
      ๑.  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการเร่งรัดเรื่องการตรวจรับงานอาคารก่อสร้างต่างๆ ที่ยังด าเนินงาน
ล่าช้า  รวมทั้งขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินด้วย  และทั้งนี้หากการเบิกจ่ายเงินด าเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจายประจ าปตอคณะกรรมาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้   
      ๒.  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่  รวมทั้งเรื่องงบรายจ่าย
บุคลากร เพ่ือให้การเบิกจ่ายเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  แล้วน าเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ว่าด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  แล้วน าเสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  และมอบ
มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
               ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
        ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
              (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  

        นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ  แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มอบให้ 
 

                   มหาวิทยาลัย... 



๓๐ 
 
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับ คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงาน ได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินการ การ
ติดตาม และประเมินผลแก่คณะ/หน่วยงาน เพ่ือน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น ในการนี้ เพ่ือเป็นการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘                           
กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  และสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
- ในภาพรวม คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน พบว่า อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน ๔๗ ความสี่ยง มีสถานะ
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๘ ความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔๐ ความเสี่ยง และยังไม่ด าเนินการ          
จ านวน ๑ ความเสี่ยง ทั้งนี้ในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ คณะ/วิทยาลัย/ -
หน่วยงาน  ควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป    

๒. ในระดับมหาวิทยาลัย 

- ในภาพรวมผลการด าเนินงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘            
รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละประเด็น
ความเสี่ยง อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้        
ทั้ง ๓ ประเด็นความเสี่ยง ยังมีผลการด าเนินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน คือ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมขึ้น  ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
และประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
 ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานให้
เป็นไปตามข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป   
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  
                    ๒) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน  
 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑.  มอบมหาวิทยาลัยจัดท าสรุปผลการด าเนินงานที่คณะ/ส านัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เป็นเพราะอะไร  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องไปด าเนินการสรุปประเด็นให้มีความชัดเจนมากขึ้น   
  ๒. มอบส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไปด าเนินการจัดท าแผนความเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
                  ๔.๑.๒.๒  รายงาน... 



๓๑ 
 
    ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
        ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
        (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  

        นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม มาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน  และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินการ         
การติดตาม และประเมินผลแก่คณะ/หน่วยงาน  เพ่ือน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น  ในการนี้ เพ่ือเป็นการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘               
กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) และสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า  

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
- ในภาพรวมคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายใน ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน ๗๖ ความสี่ยง       
มีสถานะด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑๕ ความเสี่ยง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๖๑ ความเสี่ยง ทั้งนี้              
ในประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป    

๒. ในระดับมหาวิทยาลัย 

- ในภาพรวม ผลการด าเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) พบว่า ใน ๙ ประเด็นความเสี่ยง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงจ านวน ๕ ความเสี่ยง ที่มีผลการด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน ได้แก่ 
  ๑) ความเสี่ยงที่ ๒ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต่อทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
  ๒) ความเสี่ยงที่ ๔ เสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
  ๓) ความเสี่ยงที่ ๖ จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
  ๔) ความเสี่ยงที่ ๘ ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๕) ความเสี่ยงที่ ๙ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
  และ มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๔ ความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน  ได้แก่ 
 

              ๑) ความเสี่ยงที่ ๑… 



๓๒ 
 
  ๑) ความเสี่ยงที่ ๑ การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/ส านัก/วิทยาลัยของแผน  กลยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  กับ
มหาวิทยาลัย  
  ๒) ความเสี่ยงที่ ๓ การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม  
  ๓) ความเสี่ยง ๕ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ดีและการ
ประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
  ๔) ความสี่ยงที่ ๗ รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-
พึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังไม่สมบูรณ์  
  ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานให้
เป็นไปตามข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป     
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับ 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)  
 ๒) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน  
 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑.  มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาความเสี่ยงเรื่องแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ว่าเป็นไป 

ตามแผนที่ก าหนดหรือไม่  และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ไปท าการศึกษาการแก้ปัญหานั้น  ด าเนินงาน
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในแผนการรับนักศึกษา  
ไม่ใช่ปรับเฉพาะแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม  และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเท่านั้น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมี
วิธีการและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น 
  ๒.  ความเสี่ยงเรื่อง การเกิดอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยได้มีการซ้อม แต่ผลการด าเนินงานเขียนไว้ไม่
ชัดเจน  ควรเปลี่ยนเป็นรับทราบและให้ถือปฏิบัติได้  และควรมีการสุ่มตรวจการด าเนินงานส าหรับคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วย 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม 
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) และมอบมหาวิทยาลัยไป
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 

                ๔.๑.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๓๓ 
 
   ๔.๑.๒.๓  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
                       รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พิจารณารับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ิมใน        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ คน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีจ านวน ๓๒ คน แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สอบผ่านเพียง ๒๐ คน              
จึงมีจ านวนการรับนักศึกษาที่เหลืออยู่ จ านวน ๑๒ คน ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานบริหาร
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใช้จ านวนการ
รับนักศึกษาที่เหลืออยู่ดังกล่าวเพ่ิมเติมจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนเดิมที่ก าหนดไว้ได้  เพ่ือให้การรับนักศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท  เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา แต่ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  มีมติอนุมัติให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ิมไดจ้ านวน ๑๒ คน เฉพาะในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เท่านั้น ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  จากเดิม จ านวน ๓๖ คน  เป็น จ านวน ๔๘ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ ปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

   มติที่ประชุม  อนุ มัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต             
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

            ๔.๑.๒.๔  วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ๒๕๕๙ 
        รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบวิธีและจ านวนรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุม                 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และจากการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ย้อนหลังประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ได้ดังนี ้  

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบแผนการผลิต ผลการรับบุคคลเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน ในช่วงปีการศึกษา 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๗  

 
 
 
 

       ปีการศึกษา... 
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๒๕๕๔ ๔,๒๙๐ ๓,๒๒๒ ๗๕.๑๐ ๖๐:๔๐  ๒,๕๗๔ ๒,๓๗๙ ๙๒.๔๒ ๑,๗๑๖ ๘๔๓ ๔๙.๑๓ ๗๓.๘๔:๒๖.๑๖ 

๒๕๕๕ ๔,๐๔๒ ๓,๙๔๑ ๙๗.๕๐ ๖๐:๔๐ ๒,๔๒๕ ๓,.๑๐๕ ๑๒๘.๐๔ ๑,๖๑๗ ๘๓๖ ๕๑.๗๐ ๗๘.๗๙:๒๑.๒๑ 

๒๕๕๖ ๔,๑๑๑ ๔,๐๔๙ ๙๘.๔๙ ๖๐:๔๐ ๒,๔๖๗ ๓,๔๐๕ ๑๓๘.๐๒ ๑,๖๔๔ ๖๔๔ ๓๙.๑๗ ๘๔.๐๙:๑๕.๙๑ 

๒๕๕๗ ๔,๓๕๖ ๔,๔๕๖ ๑๐๒.๓๐ ๗๐:๓๐ ๓,๐๔๙ ๓,๘๐๗ ๑๒๔.๘๖ ๑,๓๐๗ ๖๔๙ ๔๙.๖๖ ๘๕.๔๔:๑๔.๕๖ 
 

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูลการลงทะเบียนเรียน จากงานทะเบียนนักศึกษาฯ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อมูลแผนการผลิตบัณฑิตที่ปรับจากการชะลอการเปิดหลักสูตร/การปรับแผนของคณะ/หลักสูตรแล้ว  
  และผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) สรุปได้ดังนี้   
 

ตารางท่ี ๒  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

วิธีรับตรงตามพื้นท่ี สัดส่วนการรับ 
(%) 

จ านวนรับ 
(ตามแผนการผลิต) (คน) 

ยืนยันสิทธ์ิ 
(คน) 

สัดส่วนท่ีรับได้จริง 
(เทียบแผนการผลติ) (คน) 

๑.วิธีรับตรง ๘๐ ๓,๖๓๘ ๔,๔๘๓ ๑๑๔.๕๗ 
   ๑.๑. รับตรงตามพื้นที ่ ๖๐ ๒,๑๘๓ ๒,๕๐๑ ๑๑๔.๕๗ 
          ๑.๑.๑ พื้นที่บริการ ๘๕ ๑,๘๕๖ ๒,๑๖๖ ๑๑๖.๗๐ 
                   -ในเขตอ าเภอเมือง ไม่ต่ ากว่า ๔๐ ๙๒๘ ๙๓๒ ๑๐๐.๔๓ 
                   -นอกเขตอ าเภอเมือง ไม่เกิน ๖๐ ๑,๑๑๔ ๑,๒๓๔ ๑๑๐.๗๗ 
          ๑.๑.๒ นอกเขตพื้นท่ีบริการ ๑๕ ๓๒๒ ๓๓๕ ๑๐๒.๔๕ 

      -พื้นที่อีสาน   
 

๒๙๔ N/A 
      -พื้นที่ภาคอื่น ๔๑ N/A 

    ๑.๒  รับตรงโควตาพิเศษ ๒๕ ๙๐๙ ๑,๑๐๓ ๑๒๑.๓๔ 

    ๑.๓  รับตรงโควตารบัตรงทั่วไป ๑๕ ๕๔๖ ๘๖๗ ๑๕๘.๗๙ 
๒. วิธีรับผา่นส่วนกลาง ๒๐ ๙๐๙ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รวม ๑๐๐ ๔,๕๔๗ ๔,๔๘๓ ๑๑๔.๕๗ 
       

  และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีแผนการผลิตบัณฑิต จ านวน ๔,๗๖๕ คน รายละเอียด ดังนี้  

       ๑. ประเภท… 



๓๕ 
 

๑. ประเภทวิธีการรับเข้าศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ  
๑.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยจะด าเนินการตาม 

องค์ประกอบที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด และมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๒๐ (จ านวน ๙๕๓ คน)  
๑.๒ วิธีรับตรง เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยจะด าเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  และมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๘๐ (จ านวน ๓,๘๑๒ คน) ส าหรับวิธีการรับตรงนี้ แบ่งย่อยออกเป็น  
๓ วิธี คือ  

     ๑.๒.๑ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่  เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยก าหนดการคัดเลือกตาม 
เขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสัดส่วนการรับร้อยละ ๗๕ ของวิธีรับตรง (จ านวน ๒,๘๕๙ คน) ส าหรับวิธีการรับนี้
แบ่งออกเป็น ๒ วิธี ได้แก่  
           ๑.๒.๑.๑ วิธีการรับตรงพื้นที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล า
ภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๙๐ ของจ านวนรับตรงตามพ้ืนที่ (จ านวน 
๒,๕๗๓ คน)  
           ๑.๒.๑.๒ วิธีการรับตรงนอกพ้ืนที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่
จังหวัดในภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ (นอกเขต ๒๐ จังหวัด ตามข้อ ๑.๒.๑.๑) สัดส่วนการรับร้อยละ ๑๐ ของจ านวนรับตรง
ตามพ้ืนที่ (จ านวน ๒๘๖ คน)  

          ๑.๒.๒ วิธีการรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยมีสัดส่วนการรับ ร้อยละ ๒๕ 
ของวิธีรับตรง (จ านวน ๙๕๓ คน) 
     ๑.๒.๓ วิธีการรับตรงนักศึกษาต่างชาติ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรับ
ผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ  ก าหนดจ านวนรับไว้ไม่เกินร้อยละ ๕ 
ของจ านวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจ าปี ทั้งนี้ ไม่น ามารวมกับแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

๒. วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสิน
คัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร และพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

     ๒.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลาง  ด าเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ GPAX O-NET (๘ กลุ่มสาระวิชา) คะแนนทดสอบความถนัด
ทั่ ว ไ ป  ( General Aptitude Test หรื อ  GAT)  แล ะคะแ นน ท ดส อบ ค ว าม ถ นั ด เ ฉพ า ะด้ า น / วิ ช า ก า ร                          
(Professional Aptitude Test หรือ PAT)   

        ๒.๒ วิธีรับตรง  พิจารณาคัดเลือกจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คะแนนทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional -
Aptitude Test) คะแนนทดสอบวิชาสามัญ ๙ รายวิชา  ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้าน 

 

                 อาชีวศึกษา… 



๓๖ 
 
อาชีวศึกษา (V-NET) ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  ผลการประเมินวัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขัน           
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด  และผลการสอบสัมภาษณ์   

 

           จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

    ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องวิธีการก าหนดแบบทดสอบนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือจะได้มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องการคัดเลือกเด็กที่เรียนเก่งในพ้ืนที่ของแต่ละห้องเรียนของ
โรงเรียน  โดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ยากมากเกินไป  เพ่ือที่จะได้เด็กเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น   
  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการท าความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่
การจัดท าหลักสูตรร่วมกัน การรับนักศึกษาร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้วยกัน  ที่เรียกว่า (talent 
mobility) หมายความว่า อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถไปแลกเปลี่ยนการท างานกับภาคประกอบการได้   

๔. ในการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรแจ้งให้ทุกคณะ และอาจารย์ทุกคนทราบว่า ในการรับจ านวน
นักศึกษาต้องรับตามสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา  เพ่ือไม่ใหส้่งผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพของนักศึกษา 

๕. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาวิธีการด าเนินงานอย่างไร  เพ่ือที่จะได้จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติ... 



๓๗ 
 

๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อ 
      ภาคการศึกษาปกติของ ๔ หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรอง 
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  ได้เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ แบบเหมาจ่าย  ส าหรับใช้กับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘ เป็นต้นไปดังนี้ 

 

คณะ/วิทยาลัย 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

(บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ) 
วิทยาศาสตร์ ๑๓,๐๐๐ 
วิศวกรรมศาสตร์ ๑๕,๐๐๐ 
เกษตรศาสตร์ ๑๕,๐๐๐ 
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓๒,๐๐๐ 
นิติศาสตร์ ๑๗,๕๐๐ 
บริหารศาสตร์ ๑๗,๕๐๐ 
รัฐศาสตร์ ๑๗,๐๐๐ 
ศิลปศาสตร์ ๑๒,๐๐๐ 
พยาบาลศาสตร์ ๔๑,๕๐๐ 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  
(สาขาวิชาแพทยศาสตร์) 

๔๒,๐๐๐ 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

๑๘,๐๐๐ 

เภสัชศาสตร์ ๒๙,๕๐๐ 
 
 

แต่เนื่องจากมี ๔ หลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และ           
๕/๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายที่แตกต่างจากเดิม คือ 

 
 
 
 
 

 
 
           หลักสูตร... 

       



๓๘ 
 

หลักสูตร เดิม ใหม ่ หมายเหตุ 
หลั กสู ต รบริ ห า รธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

แบบเหมาจ่าย  
๔๐,๐๐๐ บาท 

แบบเหมาจ่าย  
๔๐,๐๐๐ บาท  

ก า ร จั ด เ ก็ บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การศึกษาเท่าเดิม โดยอัตราการ
จัดเก็บได้ผ่านเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที ่
๑๓/๒๕๕๗ และ ๔/๒๕๕๘ แล้ว 
แ ล ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

หลั กสู ต รบริ ห า รธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงาน
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

แบบเหมาจ่าย  
๑๙,๕๐๐ บาท 

แบบเหมาจ่าย  
๑๙,๕๐๐ บาท 

ก า ร จั ด เ ก็ บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การศึกษาเท่าเดิม โดยอัตราการ
จัดเก็บได้ผ่านความเห็นชอบที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่                  
๓/๒๕๕๖ แล้ว ซึ่งการน าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดเก็บ
ที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนภายใน
คณะเดียวกัน เพื่อให้การจัดท า
ประกาศเป็นระ เบียบมีความ
ชัดเจนต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ผ่าน
ความ เ ห็นชอบจากที่ ป ระชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหา วิ ทย า ลั ย แล้ ว  ใ นครั้ ง ที่          
๔/๒๕๕๘ 

หลั กสู ต ร เภสั ชศ าสตรบัณฑิ ต 
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 
 

แบบหน่วยกิต* 
ภาคการศึกษาละประมาณ 
๓๔,๕๐๐ บาท 
( ๖  ปี ก า รศึ กษา  ๒๒๔ 
หน่วยกิต) 

แบบเหมาจ่าย  
๔๕,๐๐๐ บาท 

เก็บเพิ่มจากเดิมและอัตราที่เก็บ
เ พิ่ ม ไ ด้ ผ่ า น เ ห็ น ช อ บ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ แล้ว 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 

แบบหน่วยกิต*  
ภาคการศึกษาละประมาณ 
๒๙,๐๐๐ บาท 
( ๔  ปี ก า รศึ กษา  ๑๔๘ 
หน่วยกิต) 

แบบเหมาจ่าย  
๓๐,๐๐๐ บาท 

เก็บเพิ่มจากเดิมและอัตราที่เก็บ
เ พิ่ ม ไ ด้ ผ่ า น เ ห็ น ช อ บ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ แล้ว 

 
                   *หมายเหตุ... 



๓๙ 
 
*หมายเหตุ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบหน่วยตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องก าหนดค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดเก็บในอัตราเท่าเดิมที่เคยก าหนด ส าหรับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เมื่อพิจารณาเทียบกับการจัดเก็บแบบค่าหน่วยกิต ของ             
ภาคพิเศษหรือโครงการพิเศษในระบบเดิมนั้นเพ่ิมจากเดิม ซึ่งอัตราจัดเก็บที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนภายในคณะ
เดียวกันนั้นเนื่องจากเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและมีความจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มากขึ้น        
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่ายของแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกอัตรา            

๑๙,๕๐๐ บาท 
๓) เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ อัตรา ๔๕,๐๐๐ บาท 
๔) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ อัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

    ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
    -  มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เช่น การศึกษา 
ภาคฤดูร้อน การศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตร และการศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตมา จะมีวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายอย่างไรบ้าง           

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๒.๖  ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย   
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ค้าปลีก) 

        นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา        
เหมาจ่าย และวิธีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด          
(ค้าปลีก) ที่ประชุมมีมติให้ให้คงอัตราเดิม คือ จ านวน ๑๙,๕๐๐ บาท และพิจารณาค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดยก าหนดเป็น
รายการพิเศษเพ่ิมเติม เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษในการฝึกปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา  เป็น
ต้น คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการพิจารณาทบทวนรายจ่ายและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตบัณฑิต ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ค้าปลีก) พบว่า มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหน่วยหัวนักศึกษา
สูงขึ้น  ท าให้มีจุดคุ้มทุนต่อการผลิตนักศึกษามีจ านวนสูงขึ้นตามล าดับ นั้น 
          เพ่ือให้การบริหาร... 



๔๐ 
 

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมคุณภาพในการการผลิต 
บัณฑิตคณะบริหารศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF  จึงใคร่ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดังนี้ 
 

รายการ 
 หลักสูตรการตลาด(ค้าปลีก) 

 เดิม 
 ใหม่ 

(ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ๑๙,๕๐๐.- ๒๒,๕๐๐.- 
 

จากการที่หลักสูตรฯ ได้ปรับค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มขึ้น คณะมีความประสงค์ในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. เพ่ือจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตร เพ่ือใช้ในการด าเนินการหลักสูตรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในส่วนของการฝึกงานที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานทุกเทอม เทอมละ ๒ ครั้ง /ชั้นปี 

๒. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนการสอน อาทิเช่น  
ห้องเรียน  ครุภัณฑ์การศึกษา  พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน  เป็นต้น  

๓. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินของคณะโดยการจัดสรรเงินคงเหลือเป็นเงินสะสมส าหรับอนาคต และ
รองรับความเสี่ยงจากรายได้ที่อาจจะลดลงจากสาเหตุแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขันที่สูง จ านวนประชากรวัยเด็ก
ที่ลดลง เป็นต้น 
 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด (ค้าปลีก) ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ  การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายหลักสูตร
บริหารธุรกิจสาขาการตลาด (ค้าปลีก) ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙   

  

  ๔.๑.๒.๗  ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน  
       เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

               นายอรรถพงศ์  กาวาฬ   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย 
บริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามความในข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง เว้นแต่ระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษา 
 
               ๒) ประเมินผล… 



๔๑ 
 

๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม 

๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

๔) พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอ ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบ 
๕) หน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย หรือ ก.บ.บ. มอบหมาย 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก าหนดอัตราอัตราค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอ
ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   

  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
 

   มติที่ประชุม  มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นใหม่  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป   
 

  ๔.๑.๒.๘  ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร           
คณะวิศวกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบ
อัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเป็นการ
ขอก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน  จ านวน ๒ อัตรา และขอยุบกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง
ดังกล่าว จ านวน ๒ อัตรา เพ่ือทดแทน นั้น  

 
 
 

           สภามหาวิทยาลัย... 

ระดับต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน (บาท) ต่อการประเมินผลงาน ๑ ราย 
๑) ระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ ๑,๐๐๐ .- 
๒) ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ๒,๐๐๐.- 
๓) ระดับเชี่ยวชาญ ๓,๐๐๐.- 
๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ๕,๐๐๐.- 



๔๒ 
 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ งที่  ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  มอบ                     
กองการเจ้าหน้าที่น ากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบอัตราก าลังใหม่ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป โดยข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี ้
  ๑. ในการปรับกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และ 
กรอบอัตราก าลังใหม่ เพ่ือจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  
  ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบ อัตราก าลัง
ใหม่เพ่ือให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี  
  ๓. มหาวิทยาลัยควรมีการวางกรอบอัตราก าลังโดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของคนท างานเดิมที่ยังท างานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจง                    
กรอบอัตราก าลังให้ชัดเจนกับความต้องการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ              
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

  การด าเนินงานข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
๑. ในการปรับกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และ 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งการบริหารงานภายในเป็น ๕ ภาควิชา และ ๑ ส านักงานเลขานุการ 

โดยในแต่ละภาควิชารับผิดชอบด้านการเรียนการสอนทั้งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ ให้แก่ นักศึกษาทั้งในและ
นอกภาควิชา นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจ านวนนักศึกษาและผู้รับบริการ
เพ่ิมจ านวนขึ้นในทุกปี   

ภาระงานของ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยสอนในวิชา
ปฏิบัติการเป็นหลัก โดยการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานักศึกษา                
การดูแลห้องปฏิบัติการ การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา  การวิเคราะห์ การวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวน                    
การเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม การให้ค าปรึกษา 
แนะน า ทางวิชาการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ลักษณะงานที่จ าเป็นของ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ต้องใช้ผู้มีความรู้ ความช านาญใน
วิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เพ่ือด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้  

คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่
ปฏิบัติจริงและมีความต่อเนื่อง จึงเสนอขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยเป็นการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน จ านวน ๒ อัตรา และขอยุบกรอบอัตราก าลังลูกจ้าง
ชั่วคราวในต าแหน่งดังกล่าว จ านวน ๒ อัตรา เพ่ือทดแทน 

คณะกรรมการ… 



๔๓ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘  
มกราคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีความเห็น
ว่าหากไม่เร่งด าเนินการ อาจเกิดผลเสียต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

๑) ขาดผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ที่มีความช านาญงาน เข้าใจงาน และมีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานสภาวิศวกร (วศ.บ.ปริญญาตรี) เนื่องจากเป็นต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

๒) ขาดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
หากเป็นการจ้างในสถานภาพเดิมคือลูกจ้างชั่วคราว เป็นการต่อสัญญาปีต่อปี ท าให้ภาควิชาไม่สามารถวางแผนหรือ
มอบหมายงานในระยะยาวได้   

๓) สัดส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
สภาวิศวกร (โดยทั่วไปใช้สัดส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ต่อนักศึกษา คือ ๑ : ๑๐๐)   

๔) อาจไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสภาวิศวกรในส่วนของภาคปฏิบัติ  
 

 ตารางแสดงการเปรียบเปรียบเทียบข้อมูลกรอบอัตราก าลังเดิมและกรอบอัตราก าลังใหม่ ของ              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
รายการ 

อัตราก าลังเดิม (คน) อัตราก าลังใหม่ (คน) 

ขก. พ. 
ลจ.
ชค. 

ลจ. 
ปจ. 

รวม ขก. พ. 
ลจ.
ชค. 

ลจ. 
ปจ. 

รวม 

๑. สายวิชาการ ๔๐ ๓๙ ๓* ๐ ๘๒ ๔๐ ๓๙ ๓ ๐ ๘๒ 

๒. สายสนับสนุนวิชาการ ๑๖ ๒๑ ๓๑ ๑๒ ๗๙ ๑๖ ๒๓ ๒๘ ๑๒ ๗๙ 

รวม ๕๖ ๖๐ ๓๓ ๑๒ ๑๖๑ ๕๖ ๖๒ ๓๑ ๑๒ ๑๖๑ 
 

๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบ 
อัตราก าลังใหม่เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายได้หลักจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน และ                      
๒) งบประมาณเงินรายได้ (รวมเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต)  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายมุ่งเน้นการ
บริหารงบประมาณอย่างประหยัด และมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณของคณะวิศวกรรมสาสตร์ พบว่า คณะมีศักยภาพและ
งบประมาณเพียงพอส าหรับการปรับเพ่ิมอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การปรับกรอบอัตราก าลังจากเดิม
สภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ อัตรา ในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมโยธา และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ซ่ึงจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะท าให้
หมวดเงินเดือนเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 
  ตาราง… 

 



๔๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ส าหรับการจ้างบุคลากรกรอบอัตราก าลังเดิมและกรอบอัตราก าลัง
ใหม่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม) พนักงานมหาวิทยาลัย(อัตราใหม่) ส่วนต่าง
ของ

งบประมาณ 
ต าแหน่ง 

เลขที่
ต าแหน่ง 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ต าแหน่ง 
อัตรา

เงินเดือน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
๑. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๙๗ ๑๒,๕๐๕ ๑. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๑๓,๒๖๐ ๗๕๕ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
๒. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๓๒๓ ๑๐,๒๐๐ ๒. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๑๓,๒๖๐ ๓,๐๖๐ 

รวม - ๒๒,๗๐๕ รวม ๒๖,๕๒๐ ๓,๘๑๕ 
 

จากข้อมูลข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์งบประมาณย้อนหลังในปีที่ผ่านมาตั้งแต่       
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ และประมาณการรายจ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗  
 

ปีงบประมาณ รับจริง จ่ายจริง ผลต่าง 
๒๕๔๙ ๑๙,๖๑๘,๒๘๕ ๑๘,๑๓๓,๖๖๗ ๑,๔๘๔,๖๑๘ 
๒๕๕๐ ๒๓,๘๒๗,๔๐๖ ๒๑,๓๒๔,๕๐๙ ๒,๕๐๒,๘๙๗ 
๒๕๕๑ ๓๒,๓๔๔,๘๐๐ ๒๕,๒๒๐,๙๘๗ ๗,๑๒๓,๘๑๓ 
๒๕๕๒ ๓๓,๒๔๗,๘๑๐ ๒๕,๑๗๓,๔๕๔ ๘,๐๗๔,๓๕๖ 
๒๕๕๓ ๓๐,๖๕๘,๗๖๕ ๒๗,๒๓๒,๘๕๗ ๓,๔๒๕,๙๐๘ 
๒๕๕๔ ๓๗,๐๕๒,๐๔๘ ๒๙,๗๖๑,๑๒๖ ๗,๒๙๐,๙๒๑ 
๒๕๕๕ ๓๓,๗๔๖,๒๖๔ ๓๐,๘๓๓,๘๐๗ ๒,๙๑๒,๔๕๗ 
๒๕๕๖ ๔๘,๖๔๒,๘๙๐ ๓๒,๔๔๒,๓๙๕ ๑๖,๒๐๐,๔๙๕ 
๒๕๕๗ ๓๗,๐๓๙,๓๒๕ ๓๐,๘๗๔,๙๘๗ ๖,๑๖๔,๓๓๘ 

 

หมายเหตุ   ๑. ไม่รวมรายไดข้องบัณฑิตศึกษา 
๒. ยอดรวมรายจ่าย เป็น เงินงบประมาณ (เฉพาะงบด าเนินงาน) เงินรายได้/เงินกองทุน 
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า รายรับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่ารายจ่ายในทุกๆ ปี ดังกราฟรายรับและ

รายจ่ายในแต่ละปี 

 
 

แผนภูมิ... 



๔๕ 
 

 
 

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

รายจ่ายงบบุคลากร ๙,๙๘๖,๖๑๔ ๗,๙๙๕,๓๙๑ ๘,๔๔๘,๐๖๖ ๘,๙๒๗,๙๐๑ ๙,๔๓๖,๕๒๗ ๙,๙๗๕,๖๖๙ 

๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ๗,๐๓๒,๙๐๔ ๗,๕๔๔,๕๗๘ ๗,๙๙๗,๒๕๓ ๘,๔๗๗,๐๘๘ ๘,๙๘๕,๗๑๓ ๙,๕๒๔,๘๕๖ 

x ร้อยละ ๖ ของปีงบฯ 
๒๕๕๗   ๗,๔๕๔,๘๗๘         

 + เพิ่ม ๒ อัตรา   ๘๙,๗๐๐         

๒) ลูกจ้างชั่วคราว ๒,๙๕๓,๗๑๐ ๔๕๐,๘๑๓ ๔๕๐,๘๑๓ ๔๕๐,๘๑๓ ๔๕๐,๘๑๓ ๔๕๐,๘๑๓ 
 
 

หมายเหตุ 
๑) ถ้าปรับเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ณ เดือน ก.ค. ๕๘ เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจะหายไป ๓ เดือน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒) จ านวนเงินที่จ่าย/ปี ของลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จะเท่ากัน (กรณีไม่มีคนลาออก/ปรับ

สถานภาพเป็น พนักงาน)  
๓) อัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี เท่ากับ ๑๔,๙๕๐ บาท 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายรับจริง และงบประมาณรายจ่าย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

 
             ปีงบประมาณ... 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

จ า
นว

นเ
งิน

(ล
้าน

บา
ท)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗

รับจริง

จ่ายจริง



๔๖ 
 

    
  ๓. มหาวิทยาลัยควรมีการวางกรอบอัตราก าลังโดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของคนท างานเดิมที่ยังท างานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ต้องมีการวิเคราะห์และช้ีแจงกรอบ 
อัตราก าลังให้ชัดเจนกับความต้องการ 

 เหตุผลในการขอเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนภายในภาควิชาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรโดยยึดหลักคงอัตราก าลังคนภายใน
คณะจ านวนเท่าเดิม มีการเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่มากขึ้น 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้ว จึงขอเสนอที่ประชุม                                     
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางแสดงการปรับแผนอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประเภท ชื่อต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
ประเภท 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
อัตรา

เงินเดือน 
แหล่ง

งบประมาณ 

กรอบอัตราที่ขอเพิ่ม      

เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๒ อัตรา ๑๓,๒๖๐ 

กรอบอัตราที่ขอยุบ      
ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์ 
ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๒ อัตรา ๑๒,๕๐๕ 

และ 
๑๐,๒๐๐  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑) ขออนุมัติ… 

ปีงบประมาณ รับจริง งบประมาณรายจ่าย ผลต่าง 
๒๕๕๘ ๓๘,๑๑๓,๔๕๔ ๒๘,๘๘๓,๗๖๕ ๙,๒๒๙,๖๘๙ 
๒๕๕๙ ๓๘,๑๑๓,๔๕๔ ๒๙,๓๓๖,๔๔๐ ๘,๗๗๗,๐๑๔ 
๒๕๖๐ ๓๘,๑๑๓,๔๕๔ ๒๙,๘๑๖,๒๗๕ ๘,๒๙๗,๑๗๙ 
๒๕๖๑ ๓๘,๑๑๓,๔๕๔ ๓๐,๓๒๔,๙๐๐ ๗,๗๘๘,๕๕๔ 
๒๕๖๒ ๓๘,๑๑๓,๔๕๔ ๓๐,๘๖๔,๐๔๓ ๗,๒๔๙,๔๑๑ 



๔๗ 
 
  ๑) ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของ           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๓,๒๖๐ บาท              
จ านวน ๒ อัตรา  

      ๒) ขอยุบกรอบอัตราก าลัง  ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างโดยงบประมาณเงินรายได้ของ                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๐๕ บาท และ         
อัตรา ๑๐,๒๐๐ บาท  จ านวน ๒ อัตรา   
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๑.๒.๙  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

    นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
มีข้อเสนอแนะองค์ประกอบ ที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณดังนี้ 

๑. แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรจัดท าให้ครอบคลุมทั้งการจัดหา การจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  การควบคุม 
การใช้จ่ายและต้องมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 

๒. แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องสอดคล้องครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสื่อให้เห็น 
ความต้องการงบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ 

๓. การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง จะต้องรายงาน 
ภายในวงรอบปีงบประมาณ 

๔. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณควรจัดท าให้ชัดเจนและครบถ้วนตามแผนกลยุทธ์การเงิน เพ่ือให้ม ี
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ๕.  ควรมีการด าเนินงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัว และสถานะความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
 

 ดังนั้น กองแผนงานจึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเชิญ รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
และ ผศ.ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลจากการประชุมสัมมนาได้วิสัยทัศน์
ทางการเงิน ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทางการเงิน   และได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและ
ผู้อ านวยการส านัก  เพ่ือร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในวันที่๗ มกราคม ๒๕๕๘                                     
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ และในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  ณ อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จากการ
ประชุมดังกล่าวทั้ง  ๒ ครั้ง ที่ประชุมมติปรับปรุงวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน  เป้าประสงค์ทางการเงิน 
และโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ทางการเงิน  และผลจากการระดมสมองเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินของ 

 

                 มหาวิทยาลัย… 



๔๘ 
 
มหาวิทยาลัยจากประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วยเทคนิค SWOT Matrix  ได้วิสัยทัศน์ทางการเงิน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ๔ ประเด็น และกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ กลยุทธ์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทด้านการเงินและงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนุนให้มีกระบวนการด าเนินงานเพื่อใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี   

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อเพ่ิมรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาและขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัย 
 บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ ๑  ขยายพ้ืนที่งาน/กิจกรรมแหล่งใหม่ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน ให้มีเครือข่าย
การด าเนินงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ งานวิจัย บริการ                                 
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้และประชาสัมพันธ์ผลงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ขึ้น   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ  และเป็นเครื่องมือส าหรับการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน          
และผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์       
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  และสามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
  

 มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  เพื่อใช้ส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

     
                

             ๔.๑.๒.๑๐  แผนกลยุทธ์... 



๔๙ 
 
    ๔.๑.๒.๑๐  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ ๕ ปี  

                               (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
      นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 

แผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม พ .ศ .  ๒๕๕๔   ได้ ให้ ความ เห็ นชอบแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ระยะ  ๕  ปี                               
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้แผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
พบว่า ผลการด าเนินงานในบางตัวบ่งชี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบกับการด าเนินงาน  
ในบางมาตรการยังไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและอาเซียน” โดยครอบคลุมแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยสายบริหาร                  
สายวิชาการและสายสนับสนุน  รวมทั้งจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และพันธกิจ โดยต้อง
มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายอย่างชัดเจน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ ๒ ปีที่เหลือของแผนกล
ยุทธ์ฉบับดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  และให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มี
การประชุมเพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน บุคลากร           
ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษา  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์           
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และก าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในแผน กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ระยะ ๕ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

       ๔.๒.๑  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น 
 

                โดยพระราชบัญญัติ… 



๕๐ 
 

โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๗ คน โดยค าแนะน า
ของอธิการบดี โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธ
กิจ-สังคม  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ -                    
สภามหาวิทยาลัย  

๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  

๔. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  ต าแหน่ง         
รองศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๕. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่ม
วิชาชีวเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 

             ๔.๒.๒  เสนอรายช่ือ... 



๕๑ 
 

  ๔.๒.๒  เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์    รักษาราชการแทนรองอธิการบดี           
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความพร้อม แนวคิด หลักการ           
ในการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร  เปิดรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตร ปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรรายวิชา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี      กรรมการ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๖. รองศาสตราจารย์โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

 ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันติยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     และ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการและ 
               เลขานุการ 
 

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ครบก าหนดวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - 
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) การนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จึงเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

จึงเสนอ... 



๕๒ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
 

  ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   ประธาน 
                 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

           ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   กรรมการ      
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๓. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   กรรมการ   
 ๔. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   กรรมการ   

 ๕. นายสนธิ  คชวัฒน์         กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   กรรมการ   
 ๗. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์   กรรมการ     

 ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์     กรรมการ     
 ๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค       กรรมการ     

     ๑๐. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา       กรรมการ     
     ๑๑. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ       กรรมการ      
     ๑๒. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤธิสาณ  ชุมพล     กรรมการ      
     ๑๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการ 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                   

           ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
            ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖) 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์    รักษาราชการแทนรองอธิการบดี          
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖)             
มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒๓ คน  ซึ่งคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษา  โดยผ่านมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  และได้ผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่          
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๘ คน และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๕ คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๓ คน 

 

                  รายละเอียด... 



๕๓ 
 

 รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที ่๗ เมษายน ๒๕๕๘  จ านวน ๘ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๘  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๖  คน 

 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 

 

 และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จ านวน ๑๕ คน ดังนี ้

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๕  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๑  คน   
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน   ๑๑  คน 

 

๒.  คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว    จ านวน    ๑  คน 

 

๓.  คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๑  คน 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒๓ คน  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   
          - 
                 ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
  ๔.๔.๑  อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

  ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) 

     รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ  ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ          
ของมหาวิทยาลัย”  ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาก                             
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่ง
เป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต  โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐  ได้มีมติให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของ
มหาวิทยาลัย ในระยะแรก ๕ ปี เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคกัน  ๔ แห่ง ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยเชียงใหม่  โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อยู่ในก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามล าดับ 
ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในโครงการ วมว. ได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์แบบของประเทศไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  และจัดท ากิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งความ
โดดเด่นทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
            ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมอีก ๑ แห่ง คือโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนเพ่ิมอีก ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมอีก ๔ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม 
 ๓. โรงเรียนสาธิต... 



๕๕ 
 

๓. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
๔. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

           โครงการ วมว. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมเพ่ิมอีก ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

     โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้ง        
๑๔ แห่ง  ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน  โดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เพ่ือร่วมมือด าเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอนและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ  เพ่ือพัฒนาเป็นฐานก าลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต  เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และ
ได้มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  

 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน ๒ ชุด คือ                       
๑) คณะกรรมการอ านวยการโครงการ มีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และ ๒) คณะกรรมการบริหารโครงการ        
มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานกรรมการ  

โดยด าเนินการรับนักเรียนโครงการ วมว. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นรุ่นแรก จ านวน ๓๐ คน โดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียน คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี และ           
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘      

ในด้านการจัดสรรงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดสรรงบประมาณให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับนักเรียนครบจ านวน ๓๐ คน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งตอบรับยืนยันเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากงบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘   

 ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการบริหารงบประมาณโครงการ วมว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                         
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าร่างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น  พร้อมทั้งจัดท าร่างประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับ 

 

            โครงการ… 



๕๖ 
 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในร่างประกาศดังกล่าวจะเป็นรายการที่มีอัตรานอกเหนือหรือแตกต่างจากอัตราที่ 
ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด โดยได้ศึกษาแนวทางการก าหนด
อัตราค่าตอบแทน การเบิกจ่ายโครงการวมว. จากประกาศของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโครงการ วมว.  มาแล้ว เช่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหาร
และเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ วมว. 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้    
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าระเบียบกลางเกี่ยวกับการใช้เงินและทรัพย์สิน เช่น             
เรื่องการก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร และการจ่ายเงินอ่ืนๆ  ให้ก าหนดเป็นค่ากลางไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๒. ให้เพ่ิมข้อ ๒๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ๑๐๐ บาทต่อคาบ  ในบัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓. ค านิยามค าว่า “คาบ” คือ ๑ ชั่วโมง  เดิมเขียนเป็นสอน  ๕๐ นาที  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
      

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

    ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย 

    อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันอังคารที่                   
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้แก้ไขประกาศโดยเพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓.๕ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์            
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 

         “๓.๕ กรณีอาจารย์… 



๕๗ 
 

 “๓.๕ กรณีอาจารย์แพทย์ที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมด้วย ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่            
๖/๒๕๕๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑”  

 และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการแก้ไข
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ส าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. ตัดข้อ ๑  และย้ายค าว่า “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕” ไปไว้บรรทัด
สุดท้าย ก่อนประกาศ ณ วันที่  และใช้ค าว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...  แทนค าว่า ประกาศ ณ วันที่ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องอ านาจในการออกประกาศท่ีเกี่ยวกับด้านการเงิน ว่าเป็น 
อ านาจของใครในการออกประกาศ  และมอบใครเป็นผู้ลงนามในประกาศ  โดยให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดูใน
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอีกครั้ง 
 ๓. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่                   
สภามหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด โดย
อนุโลม  โดยแก้ไขข้อความในข้อ ๓๒  ใหม่เป็น ค าว่า “การจ่ายเงินอ่ืนๆ ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”  เพ่ือใช้
อ านาจตามข้อนี้ไปออกประกาศใช้ต่อไป 
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗  

และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรรมการส่งเสริม 
          กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ            
วิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือจารณา ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก าหนดรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อให้ค าปรึกษา สนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการพัฒนาและจัดหา 
 
               ผลประโยชน์... 



๕๘ 
 
ผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน  ท าให้
ข้อก าหนดบางประการไม่เหมาะสมต่อการด าเนินงานในบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับปรับปรุงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .. ..  ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    

 

 โดยมีสาระ/ประเด็นหลักท่ีต้องการแก้ไขปรับปรุงจากประกาศเดิม คือ ข้อ ๕.๒ และ ข้อ ๖ 
ข้อบังคับฯ  เดิม ข้อบังคับฯ ใหม่ 

         ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมการพัฒนาและจัดหาผลประโยชน์
ให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะ
ได้แต่งตั้ง 
 ๕.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจาก 
 ก. ผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการประจ าและเป็นผู้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดยโสธร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดนครพนม  จังหวัดสกลนคร จังหวัดละไม่น้อย
กว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี 
 ข. ผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการประจ าและไม่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ระบุไว้ในข้อ ก. จ านวน ๒ คน 
 
 

 ค. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 

         ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 

          ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิ ทยาลั ย   ส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนาและจั ดหา
ผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
จะได้แต่งตั้ง 
 ๕ . ๒  ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ซึ่ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก 
 ก. ผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการประจ าและเป็นผู้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า      
๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
 
 ข. ผู้ท่ีมิได้เป็นข้าราชการประจ าและเป็นผู้ที่
มีภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคอ่ืน จ านวนไม่น้อยกว่า       
๒ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน 
 

 ค. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 

         ๕.๓ เลขานุการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

          ข้อ ๖  ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี       
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  

          ข้อ ๖  ประธานกรรมการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีวาระการด ารงต าแหน่ง
สองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ เม่ือ
ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม  



๕๙ 
 

ข้อบังคับฯ  เดิม ข้อบังคับฯ ใหม่ 

       ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการ  พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ  และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

วาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่   
    ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการ พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ  และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่หากยังไม่
มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ให้กรรมการที่เหลือ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่เหลือต้องมีจ านวน
เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

   มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ใหม่  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้วส่งให้ นางอรวรรณ  ชยางกูร  และนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  พิจารณาตรวจสอบก่อนส่งให้   
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป     
         

  ๔.๔.๔  ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Royal University of  
   Agriculture  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

             นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศ- 
สัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือจารณา  ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ Royal University of Agriculture (RUA) ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงขอความอนุเคราะห์มายัง
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้
ความเห็นชอบและอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับ RUA ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                หัวข้อ... 



๖๐ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อสถาบัน  สถานที่ ติ ดต่อ 

และบุคลากรที่ ติ ดต่อของ 
RUA 

ชื่อสถาบัน 
Royal University of Agriculture 
บุคลากรที่ติดต่อ 
THENG Kouch (Mr.) 
Acting Head, 
Planning and International Cooperation Office 
ที่อยู ่
Royal University of Agriculture 
Dongkor District, Phnom Penh,  
Cambodia,  
P.O. Box: ๒๖๙๖  
โทรศัพท์: (๘๕๕) ๒๓ ๒๑๙ ๙๖๒ 
โทรศัพท์กลาง: (๘๕๕) ๙๗ ๗๗๗ ๙๓๘๑ 
โทรสาร: (๘๕๕) ๒๓ ๒๑๙ ๖๙๐ 
E-mail: rua@camnet.com.kh, thengkouch@yahoo.com  
Website: http://www.rua.edu.kh 

๑. ข้อมูลทั่วไปของ RUA เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐของกัมพูชา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ ปัจจุบันนับเป็น 
๕๐ ปี จากวันที่ก่อตั้ง 
มี ๙ คณะ รวมกว่า ๓๐ สาขาวิชา ได้แก่  

๑. Agronomy 
๒. Animal Science and Veterinary Medicine 
๓. Forestry 
๔. Fisheries 
๕. Agricultural Technology and Management 
๖. Agricultural Economics and Rural Development 
๗. Agro-Industry 
๘. Land Management and Land Administration 
๙. Rubber Science  

๒. จุดแข็ง/จุดเด่นของ RUA เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะ ด าเนินการเกี่ยวกับการเกษตรถึง 
๙ คณะ กว่า ๓๐ สาขาวิชา ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านพืช สัตว์ 
ประมง ป่าไม้ เทคโนโลยีอาหาร รวมถึงวิทยาศาสตร์การยาง และการจัดการ
พ้ืนที่ 



๖๑ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๓. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/

การปรึกษาหารือร่วมกันมา
ก่อนที่จะมีข้อตกลง 

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทางด้าน
การเกษตร ดังนี้ 
๑. วันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ท่านเลขานุการทูต สถานเอกอัครราชทูต         
ณ กรุงพนมเปญ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของ RUA เดินทางมาศึกษา
ดูงาน 
๒. วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา            
ม.อุบลฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ RUA และ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

๔. ความร่วมมือที่วางแผนจะท า
ร่วมกัน ข้อผูกมัดต่าง ๆ 

๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
๒. แลกเปลี่ยนอาจารย์ และบุคลากร 
๓. แลกเปลี่ยนข้อมูล อุปกรณ์ ด้านการศึกษา 
๔. ร่วมวิจัยและผลิตบทความตีพิมพ์ 
๕. ร่วมจัดงานสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมด้านวิชาการ 
๖. ร่วมโครงการพิเศษระยะสั้น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ  

๕. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

๖. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็น
ต้นเรื่อง 

คณะเกษตรศาสตร์  

๗. ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของ
ข้อตกลงความร่วมมือ 

คราวละ ๕ ปี และสามารถแจ้งยกเลิกความร่วมมือฯ ได้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๘. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย RUA Professor Dr. Ngo Bunthan, President 
๙. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย       ม.

อุบลฯ 
Associate Professor Dr. Nongnit Teerawatanasuk, President 

๑๐. วิธีการลงนาม ลงนามและแลกเปลี่ยนทางไปรษณีย์ 
๑๑. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม ยังไม่สามารถระบุได้/หลังจากท่ีได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ            
กับ Royal University of Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา    
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
      
 

             ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงาน… 



๖๒ 
 
  ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์                   
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร ์คณะศิลปประยุกต์และ                    
    การออกแบบ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
    คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์   
    คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และ 
    ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์    

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                      
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็น
หน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้                  
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน โดยก าหนดให้รายงานประจ าปีของ                               
ทุก คณะ/หน่วยงาน มีรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยและมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมา การด าเนินงานใน
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงาน/ส านัก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ   
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการประเมิน         
ผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย     
โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้  

- ส่วนน า ประกอบด้วย สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย สารอธิการบดี และสรุปผลการด าเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

- ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตาม           
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ตามแผนกลยุทธ์ที่ ๑ – ๗  ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ  การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลงานนักศึกษาดีเด่น ผลงานบุคลากรที่ได้รับรางวัล  

- ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 

๒. (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาล-
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์-
และเครือข่าย  และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีผลการด าเนินงานจ าแนกตามพันธกิจหลัก  และ 

ส่วนใหญ่… 



๖๓ 
 
ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการจัดท ารายงานประจ าปี  โดยมีผลกา ร
ด าเนินงานดังนี้  

๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต  
๑) จ านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนักศึกษารวมทั้ง ๑๑ คณะ มีจ านวน

นักศึกษา ๔,๖๕๘ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๔,๔๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖ ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ และจ าแนกตามกลุ่ม
สาขา ดังรายละเอียด  

๑.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์                
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีจ านวนนักศึกษาใหม่             
จ านวน ๑,๖๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๓ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๕๓๙ คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑๒๑ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๓ คน  

๑.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย-
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๓๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗.๑๑  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๒๓ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๗ คน ระดับปริญญาเอก          
จ านวน ๑ คน  

๑.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบไปด้วย คณะศิลปศาสตร์        
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๒,๖๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๗๖  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๕๘๐ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๖๔ คน  

๒) จ านวนนักศึกษาทั้ งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น               
๑๓,๔๗๒ คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒,๖๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ ระดับปริญญาโท            
จ านวน ๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ และจ าแนกตามกลุ่ม
สาขา ดังรายละเอียด 

๒.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด             
จ านวน ๕,๘๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๕ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๕,๑๔๖ คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๕๔๘ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙๒ คน  

๒.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย -
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑,๒๒๘ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๙.๑๒ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๒๑๗ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๙ คน ระดับ                             
ปริญญาเอก จ านวน ๒ คน  

๒.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์               
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๖,๔๕๘ คน คิดเป็น                    
ร้อยละ ๔๗.๙๔ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๖,๒๙๓ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๖๕ คน  

 

      ๓) จ านวน… 



๖๔ 
 

๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 
๒,๖๓๗ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี  จ านวน ๒,๔๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘ ระดับปริญญาโท                     
จ านวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐  และจ าแนกตาม   
กลุ่มสาขา ดังรายละเอียด 

๓.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
จ านวน ๑,๐๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๙๕๕ คน ระดับปริญญาโท                         
จ านวน ๑๑๓ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๒ คน  

๓.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี                
จ านวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒  

๓.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์            
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๑,๓๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๕๒ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๓๑๗ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๙ คน ระดับปริญญาเอก                     
จ านวน ๙ คน  

๒.๒ ด้านการวิจัย 
ในการด าเนินงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงานโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 

จ านวน ๒๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖,๒๖๐,๘๒๓ บาท จ าแนกเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๗๓ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๓๔.๔๓  เป็น เงิน                   

๑๖,๐๒๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘  
๒ ) แหล่ งทุ นภายนอก จ านวน  ๗๕ โครงการ  คิด เป็ นร้ อยละ  ๓๕.๓๘ เป็น เ งิ น                       

๓๘,๕๕๓,๓๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๓   
๓) งบประมาณเงินรายได้  จ านวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๙ เป็นเงิน                 

๑,๖๘๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ 
๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ 

ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๘,๒๕๖,๐๖๕  บาท และจ าแนกเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก 

๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๘๘ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๘๖.๒๗ เป็น เงิน                       
๑๔,๓๐๐,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ 

๒ ) แหล่ งทุ นภายนอก จ านวน  ๑๔ โครงการ  คิด เป็ นร้ อยละ  ๑๓.๗๓ เป็น เ งิ น                    
๓๓,๙๕๕,๙๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๗   

 
        ๒.๔ ด้านท านุบ ารุง… 



๖๕ 
 

๒.๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงาน               

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น  จ านวน ๗๔ โครงการ เป็นเงิน ๕,๙๔๙,๗๑๙ บาท และจ าแนกเป็นโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก 

๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๖๘ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ เป็น เงิน                     
๕,๘๐๕,๑๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ 

๒) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕ เป็นเงิน ๑๔๔,๕๔๒ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓  

๒.๕ ด้านการให้บริการด้านสารสนเทศและบริการสนับสนุนทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาและบุคลากร 

๑) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักในการให้การบริการด้านสารสนเทศ   
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการด าเนินงานด้านบริการดังนี้ 

๑.๑) การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การประชุม           
การลงทะเบียนเรียน การสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร  และสืบค้นข้อมูลมีจ านวนทั้งสิ้น 
๓๓๙ เครื่อง (ไม่นับรวมของคณะต่างๆที่ให้บริการนักศึกษา) 

๑.๒) การให้บริการระบบเครือข่าย เช่น กันเกราเน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU Wi-Fi)      
โดยให้บริการทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน ๒๗๔  จุด ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่พักอาศัย 

๑.๓) การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงในส านักงานอธิการบดี  และ
หน่วยงานภายในที่มีภารกิจที่ส าคัญ 

๒) ส านักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นห้องสมุด E-Library  

 การให้บริการในด้านฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีจ านวน ๘ รายการ ได้แก่ สื่อภาพนิ่ง            
สื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดีทัศน์พร้อมห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ออกแบบศิลปกรรมกราฟฟิก บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย อุปกรณ์จัดแสดง บริการกระจายสัญญาณ เคเบิ้ลทีวี ในเขตพ้ืนที่การศึกษา บริการ
ถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 การให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีจ านวน ๑๙ รายการ   ได้แก่  บริการตอบ                    
ค าถาม /บริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ วิจัย วารสาร วีดีทัศน์ เทป บันทึกเสียง/บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด/บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์/บริการวารสาร /บริการฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สก อ.                  
จ านวน ๑๓ ฐาน/บริการข้อมูล ISBN/ISSN /บริการตู้คืนหนังสืออัติโนมัติ เป็นต้น 
  

  สถิติการใช้บริการห้องสมุดของส านักวิทยบริการ ประจ าปี ๒๕๕๗   
๑.  ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (Walk in )     จ านวน  ๒๙๒,๐๖๑  ครั้ง 

 สถิติผู้เข้าใช้บริการทรัพยากรอิเลกทรอนิกส์ จ านวน  ๑,๕๔๖,๑๒๗  ครั้ง 
         ๒. การเข้าใช้… 



๖๖ 
 

๒.  การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์    จ านวน  ๑,๑๑๑๓,๙๐๓  ครั้ง 
๓.  การเข้าใช้เวบไซด์ส านักวิทยบริการ    จ านวน  ๒๑๖,๖๓๔  ครั้ง 
๔.  การเข้าใช้เวบไซด์ข้อมูลท้องถิ่น    จ านวน  ๒๑๕,๕๙๐  ครั้ง 

   

๒.๖ ด้านการให้บริการสวัสดิการส าหรับนักศึกษา 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีหน้าที่หลักในด้านการ บริหารจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นรายได้ วางแผนการผลิต การตลาด การลงทุน
เพ่ือหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดหารายได้
ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดหารายได้ หรือผลประโยชน์จากที่ดิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนอกจากนี้มีการให้บริการ 

๑) ห้องพักรับรอง ส าหรับรับรองบุคลากรโดยจัดเก็บค่าบ ารุง เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย     
มีทั้งหมด ๒๔ ห้อง จัดเก็บราคาห้องธรรมดา ๔๐๐ บาทและห้อง VIP ราคา ๕๐๐ บาท โดยอยู่ที่  แฟลต ๓                 
จ านวน ๑๒ ห้อง แฟลต ๔ จ านวน ๑๒ ห้อง 

๒) หอพักส าหรับบริการนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น หอพักสวัสดิการ (หอพักหลังเก่า) มี ๔ อาคาร 
และหอพักเชิงพาณิชย์ (หอพักใหม่) มี ๔ อาคาร 

 

ล าดับที่ ชื่อหอพัก จ านวนห้องพัก จ านวนที่รับจริง (ราย) 
๑ ลีลาวดี ๑ ๑๒๖ ๒๕๕ 
๒ ลีลาวดี ๒ ๑๒๖ ๓๐๓ 
๓ ราชาวดี ๑ ๘๑ ๑๔๖ 
๔ ราชาวดี ๒ ๘๑ ๑๔๒ 
๕ ราชาวดี ๓ ๑๒๖ ๓๐๔ 
๕ ราชาวดี ๔ ๑๒๖ ๒๐๐ 
๖ ราชพฤกษ์ ๑ ๕๙ ๑๓๓ 
๗ ราชพฤกษ์ ๒ ๘๑ ๑๔๘ 

 

และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  มีผลการด าเนินงานโดยแสดงงบการด าเนินงานทางการเงิน  มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน  จ านวน ๔๑๖,๑๗๔.๕๐  บาท 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ- 
การออกแบบ  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และ       
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

   มติที่ประชุม...  



๖๗ 
 
   มติที่ประชุม  เนื่องจากการเอกสารประกอบระเบียบวาระประชุมดังกล่าวมีจ านวน
มาก  และมีระยะเวลาในการพิจารณาที่กระชั้นชิด  จึงท าให้ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วน  
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้น าเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  และมอบให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง  และหากมีข้อคิดเห็นเป็นประการใดแล้ว ให้น ามา
เสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     -          
ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 

 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ (ลับ) 
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 ๖.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๖.๓   ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๔   รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     ในรอบระยะเวลา ๔ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 ๖.๕  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  มหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี ผู้รับการประเมินคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 ๖.๖ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  มหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี ผู้รับการประเมินคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๐ น. 

 
 
 
 

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

(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย



๑ 
 

 


