
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๗/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสาวจันทิมา  ธนาสวา่งกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
            ผู้ไม่มาประชุม… 



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ   ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 

 ๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์   
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จะมี กิ จกร รมที่ ส าคัญ  ณ มหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี  ในวั นที่  23  กรกฎาคม ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ช่ ว ย                                    
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร จะเดินทางไปตรวจติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรับทราบผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่จะเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  (ครม.สัญจร)                                   
ครั้งที่ 5/2561  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( ราชธานีเจริญศรีโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ศรีษะเกษ และยโสธร) ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยในช่วงเช้าจะ
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด และจะมีการน าเสนอโครงการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดจะน าเสนอ             
2 โครงการ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติถึงเที่ยง และมหาวิทยาลัยมีการจัดนิทรรศการน าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี  และจะมีการถ่ายรูป 3 ชุด ชุดแรกการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรี  ชุดที่สองจะเป็นการถ่ายรูป 
 
             ระหว่าง… 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3


๓ 
  
ระหว่างคณะรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด และชุดที่สามจะเป็นการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑  และโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยจักได้เดินทาง
มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วย  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบต่อไป 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
            

 ๑.๒.๒  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
 ไตรมาสที่ 3 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน 
สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 29 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,257,948.87 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยส่ีสิบแปดบาทแปดสิบ-
เจ็ดสตางค์) โดยเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 14,012,963.87 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบ- 

  สามบาท… 



๔ 
  
สามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 4,819,035 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้า-
พันสามสิบห้าบาทถ้วน) และเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 425,950 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท -          
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 

 

ประเภทรายรับ คณะ/ 
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง
โครงการ 

ขอตั้งแผนฯ เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2561 
ในการประชุมสภาฯ

ครั้งที่ 7/2561 
1. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

1.1 คณะ
วิทยาศาสตร ์

1) โครงการวเิคราะห์สมการ
คลื่นและตัวแบบท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการเชิงตัวเลข      
งวดที่ 2 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

250,000 57,040 

2) โครงการพัฒนาระบบ
การประมวลผลภาพดิจิทลั
ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการเกษตร งวดที่ 1 

เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

430,000 150,000 

3) โครงการ Supporting 
local reforestation by 
mycorrhizal mushrooms 
(ปลูกป่าปลูกเห็ด) งวดที่ 2 

The Mushroom 
Initiative Limited 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

1,926,329 235,987.01 

4) โครงการค้นหาสารต้าน
วัณโรคตัวใหม่ที่มี
ความจ าเพาะสูงในการออก
ฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรค
ที่มีการดื้อยา งวดที่ 2  

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

2,146,100 1,078,060 

5) โครงการสมบตัิทางแสง
ของเอ็กซิตอนในโครงสร้าง
บ่อศักย์คอมตัมแบบไม่
สมมาตร งวดที่ 1 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

250,000 221,000 

รวม 5,002,429 1,742,087.01 
1.2 คณะ
วิศวกรรม- 
ศาสตร ์

1) โครงการการพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อออกแบบโรงงานบ าบัด
น้ าเสียภายใต้ความไม่
แน่นอน งวดที่ 2 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

600,000 222,000 

รวม 600,000 222,000 
1.3 คณะ
เกษตรศาสตร ์

1) โครงการความทนร้อน
และการตอบสนองของเซลล์
ไก่พ้ืนเมืองไทยภายใต้

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และส านักงานกองทุน

600,000 303,735 



๕ 
  
ประเภทรายรับ คณะ/ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง

โครงการ 
ขอตั้งแผนฯ เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2561 
ในการประชุมสภาฯ

ครั้งที่ 7/2561 
สภาวะเครียดจากความร้อน 
งวดที่ 1 

สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2) โครงการแปรรูปและการ
บรรจภุัณฑห์อมแดงอบแห้ง                                                                                                            

บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี ศรีสะเกษ 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

150,000 150,000 

3) โครงการศึกษา
นิเวศวิทยาและชีววิทยาของ
กุ้งก้ามขนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนา
เนื้อหาการสื่อความหมาย 
งวดที่ 1 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

1,500,000 1,080,000 

รวม 2,250,000 1,533,735 
 1.4 คณะศลิป

ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

1) โครงการพัฒนารูปแบบ
ผ้าเปลือกไหมเพื่อเป็น
ผลิตภณัฑ์เครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย งวดที่ 1 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
สุรนาร ี

700,000 490,000 

รวม 700,000 490,000 
1.5 คณะ
เภสัชศาสตร ์

1) โครงการจัดท ามาตรฐาน
ยาแผนไทย : ต ารายาธาตุ
อบเชย (ยาน้ า) งวดที่ 1 

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

910,000 455,000 

2) โครงการจัดท ามาตรฐาน
ยาแผนไทย : ยาประสะ
กะเพรา (ยาผง/ยาแคปซูล) 
งวดที่ 1 

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1,119,000 559,500 

3) โครงการจัดท าข้อมลูวิจัย
มาตรฐานวตัถุดิบสมุนไพร
ด้านเภสัชเวทและ
พฤกษศาสตร์ของกระวาน 
ลูกจันทน์ แห้วหมู 
ดอกจันทน์ แฝกหอม 
เปราะหอม 

กรมการวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

1,800,000 1,800,000 

4) โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ซินไบโอติกที่มี

เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาค

450,000 300,000 



๖ 
  
ประเภทรายรับ คณะ/ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง

โครงการ 
ขอตั้งแผนฯ เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2561 
ในการประชุมสภาฯ

ครั้งที่ 7/2561 
ส่วนผสมของพรีไบโอติกจาก
แก่นตะวันและจุลินทรีย์โพร
ไบโอติกเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์
เสรมิสุขภาพ งวดที่ 1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

รวม 4,279,000 3,114,500 
1.6 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

1) โครงการฤทธ์ิของ
สมุนไพรไทยท่ีมตี่อการ
ยับยั้งสื่อประสาทท่ีมีฤทธ์ิต่อ
การเคลื่อนไหวของพยาธิ
ใบไม้ในตับในสตัว์ทดลอง 
งวดที่ 1 

ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 
(องค์กรมหาชน) 

539,990 205,222 

รวม 539,990 205,222 
 1.7 

ส านักงาน
อธิการบด ี

1) โครงการความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาบทบาทของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีใน
การท างานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด 

ส านักงานสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

6,504,789.86 6,504,789.86 

2) โครงการแผนพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
ระดับปริญญาโท 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

352,000 200,630 

รวม 6,856,789.86  6,705,419.86 
รวม 20,228,208.86 14,012,963.87 
2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

2.1 คณะ
วิทยาศาสตร ์

1) โครงการโอลิมปิก
วิชาการ  
สอวน. ค่าย 2 งวดที่ 2 

มูลนิธิส่งเสรมิโอลมิปิก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์
การศึกษา 

5,147,700 1,391,700 

2) โครงการแข่งขันเคมี
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 
14 งวดที่ 2 

มูลนิธิส่งเสรมิโอลมิปิก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์
การศึกษา 

2,000,000 1,000,000 

3) โครงการแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลมิปิกวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 15 

มูลนิธิส่งเสรมิโอลมิปิก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์
การศึกษา 

2,200,000 1,100,000 



๗ 
  
ประเภทรายรับ คณะ/ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง

โครงการ 
ขอตั้งแผนฯ เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2561 
ในการประชุมสภาฯ

ครั้งที่ 7/2561 
รวม 9,347,700 3,491,400 
2.2 คณะศลิป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

1) โครงการอนรุักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้
พระ น าฮอย มูนมัง พุทธ
ศิลป์อีสาน 

สมาคมสถาปนิกแห่ง
ประเทศไทย 

160,000 45,000 

รวม 160,000 45,000 
2.3 
ส านักงาน
อธิการบด ี

1) โครงการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
การบริหารจัดการใน
โปรแกรม ITAP  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

512,625 512,625 

2) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็น
พลังงานทดแทนในครัวเรือน
แบบยั่งยืน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

140,000 140,000 

3) โครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต สตัว
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) 

629,710 629,710 

รวม 1,282,335 1,282,335 
รวม 10,790,035 4,819,035 
3. เงินบริจาค/
ทุนการศึกษา 

3.1 คณะศลิป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

1) โครงการเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

นายสุรเชษฐ์  ชุมพล - 31,000 

รวม - 31,000 
3.2 คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

1) โครงการประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ครั้งท่ี 2 

1) บริษัท โซลูช่ัน เซ็น
เตอร์ จ ากัด 
2) บริษัท แอพติเมท 
ประเทศไทย 
3) บริษัท สยามแอ
ทวานซ์เทค จ ากัด 

1,450,000 170,000 



๘ 
  
ประเภทรายรับ คณะ/ 

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง

โครงการ 
ขอตั้งแผนฯ เพิ่มเติม 
ปีงบประมาณ 2561 
ในการประชุมสภาฯ

ครั้งที่ 7/2561 
4) บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ โลจิสติกส์ จ ากดั 
5) บริษัท 21 
วิศวกรรมและบริการ
จ ากัด 
6) บริษัท ISID South 
East Asia (Thailand) 
Co.,Ltd 
7) บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
สาขาอุบลราชธานี 
(ส านักงานใหญ่) 
8) บริษัท คิสท์เลอร์ 
อินสทรูเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
9) บริษัท ฮิตาชิ 
ซันเวย์ อินฟอเมชั่น  
วิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

รวม 1,450,000 170,000 
3.3 คณะ
พยาบาล
ศาสตร ์

1) โครงการเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

นางสาวจินตนา  ลีล้ะ
ไกรวรรณ 

- 10,000 

รวม - 10,000 
3.3 
ส านักงาน
อธิการบด ี

1) โครงการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางบก  

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

185,950 
 

185,950 
 

4) โครงการสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

328,000 29,000 

รวม 513,950 214,950 
รวม 1,963,950  425,950 
รวมท้ังสิ้น 32,982,193.86 19,257,948.87 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3  

      มติที่ประชุม...         



๙ 
  

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 
       รายได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ 
ประกาศลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยมีข้อก าหนดบางประการที่เห็นควรแก้ไขให้เหมาะสม และเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกสายงานได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แก้ไข โดย
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้น าร่างประกาศเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบส านักงานบริหาร
ส่งเสริมงานวิจัยฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนาม   

เนื่องจากมีประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงน าร่างประกาศดังกล่าวเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบส านักงานบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

๑. ในส่วนบนของประกาศ (ย่อหน้าที่สอง) จากเดิม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้แก้ไขเป็น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒. มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หลังจากที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในน าเสนออธิการบดีลงนาม 

๓. ข้อ ๖.๓ ปรับลด “หนึ่งแสนสองหมื่นบาท” เป็น “หนึ่งแสนบาท”  
๔. ปรับล าดับการเขียนในข้อ ๑๑.๑ (ขาดข้อ (๔)) 
๕. ข้อ ๑๑.๒ พิจารณาเสนอปรับลด 

  (๒) ผลงานที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมี impact factor ให้ได้รับเงินสมนาคุณใน
อัตรา ไม่เกินห้าพันบาทต่อผลงาน 

  (๓) ผลงานที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง ให้ได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ตามระดับการจัด
กลุ่ม ดังนี้ 

 

ก. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๑ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อผลงาน 
ข. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๒ ไม่เกินแปดพันบาทต่อผลงาน 
ค. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๓ ไม่เกินห้าพันบาทต่อผลงาน 
                 ง. อยู่ในกลุ่ม… 



๑๐ 
  

ง. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ ๔ ไม่เกินสามพันบาทต่อผลงาน 
๖. ข้อ ๑๓ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า และร่าง

รายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับผลงานทางวิชาการ และ การอ่านบทความทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ ให้เบิกจ่ายตาม
อัตราต่อไป 

  ๑๓.๑ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ สามร้อยบาทต่อคนต่อเรื่อง และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ห้า
ร้อยบาทต่อคนต่อเรื่อง  

  ๑๓.๒ การอ่านบทความทางวิชาการก่อนเผยแพร่ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเรื่อง 
๗. ข้อ ๑๙ วรรคที่หนึ่ง จากเดิม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิของรับการสนับสนุน ให้แก้ไขเป็น คุณสมบัติของ              

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน  
๘. ข้อ ๑๙ วรรคที่สอง ให้ตัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ออก 

  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และได้เสนอที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. หน้าที่ ๑ ย่อหน้าที่ ๒ เพ่ิมอ านาจตามความใน “ข้อ ๓๘” แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หน้าที่ ๒ ให้น าข้อ ๒๐ จากร่างประกาศเดิม มาเป็นข้อ ๔ และให้เรียงล าดับข้อใหม่ 
๓. หน้าที่ ๓ ข้อ ๕ เดิม ให้แก้ไขเป็น ๖.๑ และปรับแก้ไขจากเดิม  

      “๕.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว หรือ เป็นบุคลากรสายวิชาการ ประเภทข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่า ๙ เดือน และ” เป็น  

    “๖.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างชั่วคราว 
ซึ่งมีสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่าเก้าเดือน  
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในวรรคหนึ่งต้องผ่านการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว” 

๔. ปรับรูปแบบการใช้ตัวเลขจ านวนเป็นตัวหนังสือ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และตรวจสอบจ านวน 
เงินให้ถูกต้อง 
 ๕. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                  
สภามหาวิทยาลัยแล้ว  

 

    จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   และมอบให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบร่วมกับส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง  ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 

      ระเบียบวาระท่ี  ๒... 



๑๑ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) 
      เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

 ๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   - 
             

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขอ
อนุมัติด้วย ซึ่งในไตรมาสที่ 3 มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน                                      
2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1) คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ 

โครงการอนุรักษ์ศลิปะ
และวัฒนธรรมอีสาน : 
ไหว้พระ น าฮอย มูนมัง 
พุทธศิลป์อีสาน 

เนื่องจากไมไ่ด้ประมาณการรายรบัและประมาณการ
รายจ่ายในแผนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณจาก
รายรับจากค่าลงทะเบียนดังกลา่ว ทั้งนี้ คณะไดร้ับ
เงินสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย 
อีกจ านวน 45,000 บาท รวมงบประมาณทั้ง
โครงการเป็นจ านวน 160,000 บาท 

115,000 

2) คณะ
พยาบาล
ศาสตร ์

ค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การอบรม และ
ค่าธรรมเนียม

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล (หลักสูตร 1 
ปี) รุ่นที่ 4 

เนื่องจากไมไ่ด้ประมาณการรายรบัและประมาณการ
รายจ่ายในแผนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณจาก
รายรับจากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการอบรม และ

200,000 



๑๒ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

การส าเร็จการ
อบรม 

ค่าธรรมเนียมการส าเร็จการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ 
คณะจะตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อีกจ านวน 4,608,000 บาท รวม
งบประมาณทั้งโครงการเป็นจ านวน 4,808,000 
บาท 

รวม    315,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จ านวน 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - ในการรายงานการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณในครั้ง
ต่อไป  มหาวิทยาลัยควรบอกเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ด้วย   
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
              รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับที่ร้อยละ 80 ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 จึงท าให้งบประมาณที่คณะจะต้อง
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งท าให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถตั้งแผนงบประมาณส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อ่ืนๆ และงบประมาณ
ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ไว้  แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 มีครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์
ประกอบอาคารซึ่งใช้ส าหรับการเรียนการสอนเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานและช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก
ประกอบกับอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) ช ารุด ซึ่งจะต้องปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และผู้ติดต่องานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปัจจุบันได้ปิดการใช้งานใน
บริเวณดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ซึ่งจัดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 3 ,061,200 บาท 
(สามล้านหกหมื่นหนึ่งพัน-สองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.8/2099 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561) 
  กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 
 

1) เห็นชอบ... 



๑๓ 
  

1) เห็นชอบการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม (ที่อยู่มหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท-
ถ้วน) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

2) เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย รายการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ชั้น 4 EN6 จ านวนเงิน 2,111,200 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้มีความเห็นของวิศวกรผู้ออกแบบรับรองมาด้วย 

3) เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับลดจ านวนครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น และเรียงล าดับ
ความส าคัญของครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง และเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดั งกล่าวแล้ว 
โดยปรับลดจ านวนครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเรียงล าดับความส าคัญของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมจ านวนทั้งสิ้น 883,600 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 ทั้งนี้ ตามข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง (ข้อมูลจากกองคลัง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเงินรายได้คงเหลือสะสม 
(ท่ีอยู่มหาวิทยาลัย) ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 9,846,470.64 บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
บาทหกสิบสี่สตางค์) ซึ่งเพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 883,600 บาท (แปดแสนแปด-
หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เปรียบเทียบกับรายการที่เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ล าดับ... 
 



๑๔ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

1 ปรับปรุง
อาคาร
สถานท่ี 

 งานรื้อถอน/
ขนย้ายอุปกรณ ์
(จากอาคาร
เรียนรวม 1-
CLB1 ไปยัง
อาคารโรง
ประลอง
วิศวกรรมไฟฟ้า
และศูนย์วิจยั
ร่วม-EN7)  

รายการ 1 328,100 328,100 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 296,600  296,600  1. เพื่อขนย้ายอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสไ์ปยัง 
อาคารประลองวิศวกรรมไฟฟ้า
และศูนย์วิจยัร่วม (EN7)   
2. ควรด าเนินการอยา่งเร่งด่วน
ให้ทันส าหรับการเรยีนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
(สิงหาคม 2561) และเข้าใช้
งานจริงกรณีเกดิปัญหาจะ
สามารถติดต่อผู้รบัจ้างเพื่อให้
แก้ไขได้ทันตามระยะเวลา
รับประกันผลงาน (มิ.ย.62) 

- 31,500  

2 ปรับปรุง
อาคาร
สถานท่ี 

 ซ่อมแซม
อาคารเรยีนรวม 
(EN6)  
-งานซ่อมรอย
แตกร้าวผนัง
อาคาร 
-งานซ่อมแผง
กันตกบริเวณ
ระเบียงอาคาร
และเสาอาคาร  

รายการ 1 99,900 99,900 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1   99,900   99,900  1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(EN6) ที่ช ารุดเสียหาย (กรณี
อาคารมีรอยแตก รอยร้าว) 
2. เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่ง
อาจมีเศษวัสดุที่เสยีหายตกลงมา
ได ้
3. ควรด าเนินการอยา่งเร่งด่วน 

                  
-    



๑๕ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

(ปัจจุบันปิดไม่ให้มีการใช้งานใน
บริเวณดังกล่าว) 

3 ครุภณัฑ์
โรงงาน 

ดิจิตอลเวอร์
เนีย 

อัน 1 33,200 33,200 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 33,200  33,200  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมโยธา 
1) 1305342 ปฏิบัติการ
กลศาสตรด์ิน 
2) 1305372 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมการทาง 
2. เพิ่มจ านวนครุภณัฑ์ 
เนื่องจากไม่เพียงพอส าหรับการ
ประกอบการเรียนการสอน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 ซึ่งมี
บางส่วนช ารุดระหว่างปี
การศึกษา 2560 ซึ่งไม่สามารถ
ใช้งานและซ่อมแซมได ้

                  
-    



๑๖ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

4 ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เครื่องวัดความ
เรียบผิว 

เครื่อง 1 74,350 74,350 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 74,350  74,350  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชา 1302306 กรรมวิธีการ
ผลิต และวิชา 1302208 
ปฏิบัติการงานผลติ 2 
2. เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่
ช ารุด ไมส่ามารถใช้งานได ้และ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดหาใหม่
เพื่อรองรับกับการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที ่1/2561 

                  
-    

5 ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เครื่องยนต์
ดีเซลการเกษตร 
ขนาดเล็ก 

เครื่อง 1 19,700 19,700 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 19,700  19,700  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล    
1) วิชา 1301350 วิศวกรรม
ยานยนต ์   
2) วิชา 1301333 จักรกล
การเกษตร  
2. เนื่องจากเครื่องเดิมที่มีอยู่
จ านวน 1 เครื่องช ารุดเสยีหาย
ระหว่างปีการศึกษา 2560 จึง
ต้องจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 

                  
-    



๑๗ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

6 ครุภณัฑ์
โรงงาน 

สว่านเจาะ
คอนกรีต 

ตัว 1 6,900 6,900 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 6,900  6,900  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
   1) วิชา 1301350 
วิศวกรรมยานยนต ์
   2) วิชา 1301 360 
ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 1 
2. เพิ่มจ านวนครุภณัฑ์ 
เนื่องจากไม่เพียงพอส าหรับการ
ประกอบการเรียนการสอน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 

                  
-    

7 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ห้องเรียน
ปฏิบัติการนิวเม
ติกส์ (ขา A 
ขนาด 
4.3x5.5x90) 

ตัว 50 500 25,000 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

50 500   25,000  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ห้องเรียนวิชานิวเมติกส ์
2. เดิมที่มีอยู่ช ารุดเสยีหาย ไม่
สามารถใช้งานได้เป็นจ านวน
มาก 

                  
-    



๑๘ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

8 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

โปรเจคเตอร์ 
(Brightness 
3600) 

เครื่อง 5 26,300 131,500 เห็นชอบและมอบ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ปรับลดจ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
จ านวนห้องเรียน
ที่ต้องน าไป
ทดแทน และให้
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

 

๕ 26,300  131,500  1. ใช้ส าหรับทดแทนเครื่องเดมิ
ที่ช ารุดระหว่างในปีการศึกษา 
2560 ไมส่ามารถซ่อมแซมได้ 
(ห้องเรียน EN6201 EN6208 
EN6204 และห้องประชุม 
EN6601) 
2. ผ่านความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 แต่ไม่ได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจาก
ปรับงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ไฟฟ้า ท าให้งบประมาณตาม
แผนไมเ่พียงพอจึงต้องชะลอ
ก่อน ภายหลังจากปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีเครื่องช ารดุ 
เสียหาย จึงได้ขอซื้ออีกครั้ง 

                  
-    

9 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

โปรเจคเตอร์ 
(Brightness 
3300) 

เครื่อง 6 15,000 90,000 เห็นชอบและมอบ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ปรับลดจ านวน
ครุภณัฑ์ตาม

๔ 15,000  60,000  1. ใช้ส าหรับทดแทนเครื่องเดมิ
ที่ช ารุดระหว่างในปีการศึกษา 
2560 ไมส่ามารถซ่อมแซมได้ 
(ห้องเรียน EN6208 EN6202 
และห้องประชุม EN6607) ซึ่ง

- 30,000  



๑๙ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

จ านวนห้องเรียน
ที่ต้องน าไป
ทดแทน และให้
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

 

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันจาก
หลายคณะ อาทิ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์        
เป็นต้น 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที ่1/2561 
3. ผ่านความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานแีล้ว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 แต่ไม่ได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจาก
ปรับงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ไฟฟ้า ท าให้งบประมาณตาม
แผนไมเ่พียงพอจึงต้องชะลอ
ก่อน ภายหลังจากปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีเครื่องช ารดุ 
เสียหาย จึงได้ขอซื้ออีกครั้ง 



๒๐ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

10 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

ตัว 30 2,000 60,000 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

30  2,000   60,000  1. ใช้ส าหรับทดแทนครุภณัฑ์
เดิมในห้องประชุม และ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งช ารุด
เสียหายระหว่างปีการศึกษา 
2560 ไมส่ามารถใช้การได ้  
2. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 

                  
-    

11 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

ตัว 1 26,750 26,750 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1 26,750   26,750  1. ใช้ส าหรับทดแทนครุภณัฑ์
เดิมในห้องประชุม ท่ีช ารดุ
เสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมได้
และมีอายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี ซึ่งท าให้ไม่สามารถรองรับ
กับโปรแกรมที่ทันสมัยและ
โปรแกรมการเรียนการสอน
สาขาวิศวกรรมศาสตรไ์ด ้      
(ห้อง EN6601/EN6213) 
 

 



๒๑ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

11           2. ผ่านความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 แต่ไม่ได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจาก
ปรับงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ไฟฟ้า ท าให้งบประมาณตาม
แผนไมเ่พียงพอจึงต้องชะลอ
ก่อน ภายหลังจากปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีเครื่องช ารดุ 
เสียหาย จึงได้ขอซื้ออีกครั้ง 

                    



๒๒ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

12 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

เครื่อง 10 2,450 24,500 เห็นชอบและมอบ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ปรับลดจ านวน
ครุภณัฑ์ตาม
ความจ าเป็น และ
ให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

 

8  2,450   19,600  1.เพื่อใช้ส าหรับการส ารอง
กระแสไฟฟ้าในกรณไีฟฟ้า
ขัดข้อง เพื่อบันทึกข้อมูลในขณะ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในส านักงานเลขานุการ  
2. ผ่านความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 แต่ไม่ได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจาก
ปรับงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ไฟฟ้า ท าให้งบประมาณตาม
แผนไมเ่พียงพอจึงต้องชะลอ
ก่อน ภายหลังจากปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีเครื่องช ารดุ 
เสียหาย จึงได้ขอซื้ออีกครั้ง 
3. เดิมยังไมเ่คยม ี 

-4,900  



๒๓ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

13 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบ 
(Laser หมึกสี) 

เครื่อง 1 2,500 2,500 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1  2,500   2,500  1. เพื่อใช้ส าหรับการพิมพ์
รายงานผลการด าเนินงานเชิง
สถิติข้อมูล เช่น แผนภูมิ
เปรียบเทยีบการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายงานผลทาง
งบประมาณ และการประกัน
คุณภาพ เป็นต้น 
2. ผ่านความเห็นขอบจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2560 แต่ไม่ได้จัดซื้อ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจาก
ปรับงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ไฟฟ้า ท าให้งบประมาณตาม
แผนไมเ่พียงพอจึงต้องชะลอ
ก่อน ภายหลังจากปีการศึกษา 
2560 พบว่ามีเครื่องช ารดุ 
เสียหาย จึงได้ขอซื้ออีกครั้ง  
3. เดิมไมเ่คยม ี

                  
-    



๒๔ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

14 ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องเป่าใบไม ้ เครื่อง 1 14,000 14,000 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1   14,000  14,000  1. เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
   1) วิชา 1301333 จักรกล
การเกษตร  
2. เพื่อใช้ส าหรับงานภูมิทัศน์
ภายในกลุ่มอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 8 หลัง 

                  
-    

15 ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องแต่งก่ิง
แบบใช้
เครื่องยนต ์

ตัว 1 5,800 5,800 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

1  5,800   5,800  เพื่อใช้ส าหรับงานภูมิทัศน์
ภายในกลุ่มอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 8 หลัง 

                  
-    

16 ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

กล้องหน้าติด
รถยนต ์

ตัว 3 2,600 7,800 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

3  2,600   7,800  1. ใช้ส าหรับติดรถยนต์ของทาง
ราชการ (คณะวิศวกรรมศาตร์) 
จ านวน 3 คัน หมายเลข
ทะเบียน นข 1335อบ./นข 
3586อบ./กค 8980อบ. เพื่อ
เพิ่มระบบความปลอดภัยกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความ
ผิดพลาดขณะขับขี ่
2. เดิมยังไมเ่คยม ี

                  
-    



๒๕ 
  

ล าดับ 
ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
หน่วย
นับ 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2561 

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
 ปรับลด

จ านวนเงิน  จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน มติท่ีประชุม 
จ านวน
หน่วย 

 ราคา/
หน่วย  

 จ านวน
เงิน  

เหตุผลความจ าเป็น 

17 ปรับปรุง
อาคาร
สถานท่ี 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ช้ัน 4 
EN6 (กรณีน้ า
รั่วซึม) 

รายการ 1 2,111,200 2,111,200 เห็นชอบให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแผน
งบประมาณ
รายจ่ายในแผน
งบประมาณ
รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- - - -   

รวม 3,061,200 950,000   883,600    - 66,400  
 

กองแผนงานได้ตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
36,883,300 บาท (สามสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ เป็นจ านวน 29 ,506,640 บาท 
(ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จากผลการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561) โดย
คณะได้รับอนุมัติให้ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมเพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย (ต้นปีงบประมาณ) แล้ว จ านวน 5,794,100 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
เป็นงบประมาณที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้คงเหลือสะสมเป็นจ านวน 35 ,300,740 บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
และหากรวมงบประมาณท่ีขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในครั้งนี้ จ านวน 883,600 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทหกร้อยบาทถ้วน) จะท าให้งบประมาณท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแผน
งบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้คงเหลือสะสม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 36,184,340 บาท (สามสิบหกล้านหนึ่ง-
แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งจะน้อยกว่ารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประมาณการรายรับร้อยละ 100) จ านวน 36,883,300 บาท (สามสิบหกล้านแปดแสน-
แปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่จ านวน 698,960 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 98.10 ของ
ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา



๒๖ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพ่ือตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ าย เ พ่ิมเติม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2561 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                      
จ านวน 883,600 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

 มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน 883,600 
บาท (แปดแสนแปดหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  แต่ต้องปรับลดจ านวนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 
๘ และ ๙ ลงอย่างละ ๑ เครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนห้องที่แสดงไว้ในเหตุผล   
    ๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  กรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างด าเนินการร่วมกับ
คณะในการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมตึกอาคารเรียนรวม (En๖) เพื่อให้
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
              รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ 
              ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค กรณีคณะเกษตรศาสตร์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี                   
พ.ศ. 2554 – 2560  จ านวนทั้งสิ้น 9,611,330.73 บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบ-
บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) จ าแนกตามปีงบประมาณได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2554 จ านวน  1,988,190.47  บาท 
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2,342,852.63 บาท 
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน  1,569,935.02 บาท 
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2,117,842.47 บาท 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,592,510.14  บาท 
    รวมทั้งสิ้น   9,611,330.73 บาท 

  

ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 9,611,330.73 บาท   
(เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว            
โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

แหล่งเงินรายได้คงเหลือสะสม เงินรายได้คงเหลือสะสมที่
มี 

เงินรายได้คงเหลือสะสมที่ขอ
ใช้ 

มหาวิทยาลัย (เงินฝากส่วนกลาง) ณ 30 
มิถุนายน 2561 

11,205,867.86 5,611,330.73 

คณะเกษตรศาสตร์ (เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์) 

5,387,653.28 4,000,000.00 

รวม 16,593,521.14 9,611,330.73 
 



๒๗ 
  

คณะเกษตรศาสตร์ได้ชี้แจงรายละเอียดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2560 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ค้างช าระ ปี 2554 - 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1 2 3 4 5 6 

ปีงบประมาณ ต้ังค่าไฟฟ้า 
(ต้นปีงบประมาณ) 

 ค่าไฟฟ้าจริงจากส านักงาน 
บริหารกายภาพฯ 

 ช าระค่าไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ  

คงเหลือ (3-4) หมายเหตุ 

2554    -  3,131,190.47  1,143,000.00  1,988,190.47   - ไมไ่ดม้ีการตั้งแผนค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ 
2554 เนื่องจากได้ท าการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้กับกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ของคณะฯ 

           - ช าระค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบณัฑติ
คณะฯ (เงินส ารองฯ) ผ่านมติการประชุมจากคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 56 

2555 3,000,000.00 3,083,253.89 3,083,253.89         -     -ช าระค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบณัฑติ
คณะฯ  (เงินส ารองฯ) ส ารองกองทุนฯ ผ่านมติการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 
2555  

2556 200,000.00 3,100,289.78 3,100,289.78   -   - กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้มีจ ากัด จึงไม่สามารถจัดสรรให้
ครอบคลมุค่าสาธารณูปโภคทั้งหมดได้ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

-ช าระค่ากระแสไฟฟ้าโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบณัฑติ
คณะฯ ( (เงินส ารองฯ) ผ่านมติการประชุมจากคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 56 
 - ไดร้ับแจ้งการช ารุดของเครื่องอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์) 
จากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ตามหนังสือ ศธ
0529.2.6/1522 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 ) ซึ่งได้
ด าเนินการเฉลี่ยหน่วยการอ่านพลงังานไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน 
ส าหรับเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าเดือนมีนาคม 2556 และเดือนถัดไป จนกว่าจะมีการติดตั้ง
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 



๒๘ 
  

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ค้างช าระ ปี 2554 - 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1 2 3 4 5 6 

ปีงบประมาณ ต้ังค่าไฟฟ้า 
(ต้นปีงบประมาณ) 

 ค่าไฟฟ้าจริงจากส านักงาน 
บริหารกายภาพฯ 

 ช าระค่าไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ  

คงเหลือ (3-4) หมายเหตุ 

2557       300,000.00     3,376,132.43  
                

1,033,279.80   2,342,852.63  
- กรอบวงเงินงบประมาณรายได้มจี ากัดไม่สามารถจดัสรรค่า
สาธารณูปโภคได ้

          
 - ช าระค่ากระแสไฟฟ้าจากแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
สาธารณูปโภคแหล่งทุนวิจัยภายนอก 5 % 

          
 - เป็นข้อมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บโดยเครื่องอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า
(มิเตอร์)ช ารดุ 

2558       300,000.00     3,195,573.59  
                

1,625,638.57   1,569,935.02  
 - กรอบวงเงินงบประมาณรายไดม้ีจ ากัดไม่สามารถจัดสรรคา่
สาธารณูปโภคได ้

          
- ช าระค่ากระแสไฟฟ้าจากแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
สาธารณูปโภคแหล่งทุนวิจัยภายนอก 5 % 

          
 - เป็นข้อมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บโดยเครื่องอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า
(มิเตอร์)ช ารดุ 

2559     1,000,000.00  
    

2,654,816.25  
                  

536,973.78   2,117,842.47  
 - กรอบวงเงินงบประมาณรายไดม้ีจ ากัดไม่สามารถจัดสรรคา่
สาธารณูปโภคได ้

  
 

  
- ช าระค่ากระแสไฟฟ้าจากแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
สาธารณูปโภคแหล่งทุนวิจัยภายนอก 5 % 

    
  
     

- เป็นข้อมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บโดยเครื่องอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า(มิเตอร)์
ช ารุด 

2560     1,000,000.00     2,592,510.14  
                

1,000,000.00   1,592,510.14  
 - กรอบวงเงินงบประมาณรายไดม้ีจ ากัดไม่สามารถจัดสรรคา่
สาธารณูปโภคได ้

          
- เป็นข้อมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บโดยเครื่องอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า(มิเตอร)์
ช ารุด 

           - ช าระค่ากระแสไฟฟ้าจากแผนปฏิบัติการประจ าป2ี560 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 9,611,330.73  



๒๙ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพ่ือตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือช าระ                
ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 9,611,330.73 บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบ
สามสตางค์) โดยเป็นเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย (เงินฝากส่วนกลาง)  จ านวน 5,611,330.73 
บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่
คณะ (เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์)  จ านวน 4,000,000.00 บาท                    
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- คณะเกษตรศาสตร์ควรมีการบริหารจัดการเงินฝากกับธนาคารเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด 

      

 มติที่ประชุม  อนุมัติการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อช าระค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน 9,611,330.73 บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
โดยเป็นเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย (เงินฝากส่วนกลาง) จ านวน 5,611,330.73 บาท            
(ห้าล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่
คณะ จ านวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  และมอบคณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
         - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมออกจากห้องประชุม  ประธานที่
ประชุมอนุญาต   

    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อ                                  
 

                  สภามหาวิทยาลัย... 



๓๐ 
  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิกา รบดี  
จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน    เป็นประธานกรรมการ 
           …………………………………………………………………………………..………… 

๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  ๑ คน          เป็นกรรมการ 
               ............................................................................ .............................. 

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  ซึ่งไม่ใช่คณบดีของคณะนั้น ๒  คน    เป็นกรรมการ 
               ……………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..……………………………………….  

๔)  ประธานสภาอาจารย์        เป็นกรรมการ 
 

               กรณีประธานสภาอาจารย์ เป็นคณาจารย์ประจ าในคณะนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง 
รองประธานสภาอาจารย์คนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าในคณะนั้น เป็นกรรมการ 
 เนื่องจาก นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  ประธานสภาอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จึงเสนอเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งรองประธานสภาอาจารย์หนึ่งคนเป็นกรรมการ 
 ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐   

๑. รองประธานสภาอาจารย์  คนที่ ๑  นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
๒. รองประธานสภาอาจารย์  คนที่ ๒  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร  
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี               
คณะเภสัชศาสตร์ 

  มติที่ประชุม อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังมี

รายนามต่อไปนี้ 

 ๑. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน ประธานกรรมการ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
     คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 
 

                                                                    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล...   



๓๑ 
  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้   กรรมการ  

     รองประธานสภาอาจารย์    
 

  ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
               ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗)  

     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                        
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่  7) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน ในการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน 4 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน    1  คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน  3  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    3  คน 

 

  จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 7)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน  
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 

      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      จ านวน ๓ หลักสูตร  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ 

       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
คณะเภสัชศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๓ หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
            ล าดับ... 



๓๒ 
  
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเภสัชศาสตร ์

๑  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากอาจารย์ขอ
ลาออกจากภาระการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะรัฐศาสตร์  
๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกจ านวน ๒ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รายใหม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร และจะเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ  

 
 
 
 
 
 
 

              ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๓๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
         สรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ... 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
ด้วยปัจจุบัน ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่ง จากเดิมระบบซี  เป็นระบบแท่ง เมื่อพิจารณากฎหมายที่ใช้
ในการสรรหาผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๓๓  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดต าแหน่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ดังนี้ 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ ๓ หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการทดลองปฏิบัติงาน 
ดั งนั้ น  เ พ่ื อ ให้ การสรรหาอธิ การบดี เป็ น ไปอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ กองการ เจ้ าหน้ าที่    

จึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  โดยได้แก้ไข
ระดับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ขั้นตอนและวิธีการ
สรรหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๑ ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
“ส่วนราชการภายใน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ส านัก 
ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ที่ จั ดตั้ ง ตามพระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ ง ส่ วนร าชการ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 

- เป็นการก าหนดค านิยามเพ่ิมเติม 
ซึ่งข้อบังคับฯ ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนด
ไว้ 

 
 
 
 
ล าดับ... 



๓๔ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๒ ข้อ ๕  ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี  เหลือ

เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรืออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ ง          
สภามหาวิทยาลัยเลือก เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จ านวนสองคน  ซึ่ง
แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์   และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
เป็นกรรมการ   

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  ซึ่ง
แต่งตั้งจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
หรือกรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น
กรรมการ   
       ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่
เห็นสมควรหนึ่ งคนเป็นเลขานุการ  และให้แต่ งตั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  และอาจแต่งตั้ งคณะท างานเ พ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการสรรหาอธิการบดี  
       ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งใน
ระหว่างการสรรหาอธิการบดียังไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้ที่เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะเสร็จสิ้น 

   - เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ เดิมตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แต่ปรับถ้อยค าใหม ่
- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมการแต่งตั้ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ในมหาวิ ท ย าลั ย เ ป็ น
ผู้ ช่ วย เลขานุการ  และอาจแต่ งตั้ ง
ค ณ ะ ท า ง า น เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินการสรรหาอธิการบดี 

๓ ข้อ ๖ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม 
          ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่  

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมวิธีการประชุม
คณะกรรมการสรรหา  เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 
 
          ล าดับ…  



๓๕ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
 คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุม
พิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและ
หรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ 
     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

๔ ข้อ ๗ คณะกรรมการสรรหา มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ทั้งนี้ 
อัตราค่าเบี้ยประชุม ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมสิทธิการได้รับ
เบี้ยประชุม เพ่ือให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

๕ ข้อ ๘  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑  และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่  ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๒   

- ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้อง
มี คุณสมบั ติ ต า มมาต รา  ๒๐  แห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่ งมีอยู่ ใน
ข้อบังคับฯเดิม  
- ก าหนดเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ ให้อ านาจ
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมาด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะได้ 

๖ ข้อ ๙ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๘ ผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีควรต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ห รื อ มี
ประสบการณ์การบริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี เพ่ือให้การสรรหามีความ
รอบคอบและได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี   

            ล าดับ… 



๓๖ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
          (๒) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมี

ความรู้ความเข้าในนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

(๓)  มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและ 
วิชาชีพ  

(๔)  มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

(๕)  ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(๖)  มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด  
         คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง  (๑) (๒) และ (๓) 
คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจัดท าเป็นเอกสารและเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
ประชาคม  และสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหา 

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๔) คณะกรรมการสรร
หาอาจพิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ 
ความคิดเห็นของผู้เสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่
เชื่อถือได้ 

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการสรร
หาอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะราย หากเห็นว่า
ผู้ถูกเสนอชื่ออาจเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้าม 

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๖) สภามหาวิทยาลัย
อาจก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยในห้วงเวลานั้น โดยจะต้อง
ก าหนดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา    

 

๗ ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
ได้แก่  

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
         (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  ทั้งนี้ 
ต้องเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว   

- ก าหนดตามข้อบังคับฯ เดิม แต่ปรับ
ข้ อ ค ว า ม ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ
บริหารงานบุคคลในปัจจุบัน (ระบบ
แท่ง)  ทั้งนี้ อนุโลมตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๗ : การเทียบต าแหน่งของ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี  

๘ ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

ขั้ นตอนและวิ ธี การด าเนิ นการของ
คณะกรรมการสรรหา คล้ายคลึงกับ  



๓๗ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๘       (๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ

ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
กร รมกา รบริ ห า รมหา วิ ท ย าลั ย  ก ร รมกา รสภ า
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับศักยภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เช่น ภาระงานของอธิการบดีในระยะ ๔ ปีข้างหน้า 

ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดท า
รายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตาม
ข้อ ๘ และประกาศให้ผู้ มีสิทธิ เสนอชื่ อทราบเ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อด้วย 

(๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบทั่ว
กันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
      (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ โดย
ให้ผู้เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลที่
ควรพิจารณาประกอบ 
     (๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับ
ความถี่ และตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
ของข้อบังคับนี ้
     (๕) จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการ
ทาบทามต่อประชาคม และสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ 
สรรหา 
       (๖) พิจารณาคัดเลือกรายชื่อไว้จ านวนหนึ่ง และ
ทาบทามเพ่ือเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลตาม (๑) และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับการ
ทาบทามทราบด้วย  
        การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือการ
ปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

ข้อบังคับฯเดิม  และเพิ่มขั้นตอน จัดให้มี
กระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ 
เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อมู ลความคิ ด เห็ นและ 
ข้อเสนอแนะ 

๙ ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ความเหมาะสมของผู้ตอบรับการทาบทามแล้วคัดเลือก
ผู้ตอบรับการทาบทามที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อย
กว่าสองชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตอบ
รับการทาบทามที่มีความเหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย ก็อาจ
เสนอชื่อเท่าท่ีมี 

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ  เพ่ือให้มีความชัดเจน  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และจ านวนรายชื่อ
ผู้ตอบรับการทาบทามที่จะต้องเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 



๓๘ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
        ในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามวรรค

หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท ารายงานเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบรายงานเกี่ยวกับข้อมูลตาม
ข้อ ๑๑ (๑)  ประวัติ ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 

๑๐ ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการสรรหา
อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ก่อนให้มีการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ เ พ่ือประโยชน์ ในการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ และต้อง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนการ
เสนอชื่อไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

๑๑ ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหา
อธิการบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และสภา
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการสรรหาอธิการบดีใหม่ 
       การสรรหาอธิการบดีใหม่ตามวรรคหนึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยอาจให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เป็นผู้ด าเนินการได้
ตามความเหมาะสม  

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ กรณีที่ไม่อาจสรรหาอธิการบดีได้
ให้คณะกรรมการสรรหารายงานให้สภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท ร า บ  แ ล ะ ส ภ า
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้สรรหา
อธิการบดีใหม่  โดยกรรมการสรรหาจะ
เป็นชุดเดิม หรือชุดใหม่ก็ได้  

๑๒ ข้อ ๑๕ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกรายชื่อจากผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อจ านวนหนึ่ งชื่อและ
ด าเนินการเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไป 

การพิจารณาตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณารายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ  ๑๑(๑) ประวัติ 
ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ครบถ้วนแล้ว  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะไม่เลือก
บุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาเพ่ือน า
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ก็ได้  

กรณีตามวรรคสอง ให้ สภามหาวิทยาลั ย
ก าหนดให้มีการสรรหาอธิการบดี ใหม่  โดยอาจให้
คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาชุดใหม่เป็นผู้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
เ ส น อ ชื่ อ  แ ล ะ ใ ห้ อ า น า จ ส ภ า
มหาวิทยาลัยใช้ดุลพินิจในการเสนอ
ร า ย ชื่ อ เ พ่ื อ โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ  แ ต่ ง ตั้ ง
อธิการบดีโดยไม่จ าต้องผูกพันว่าต้อง
เลือกจากผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ชื่อมา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมายัง
ไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม 

             



๓๙ 
  

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๑๓ ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ได้ด าเนินการสรรหาอธิการบดีตาม

ข้อบังคับนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่ไม่สามารถ 
สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม สภามหาวิทยาลัยอาจมอบให้
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เสาะหาตัวบุคคลที่มีความ
เ ห ม า ะ ส ม เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ท า บ ท า ม  แ ล้ ว เ ส น อ                                   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง 
      การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ ๘  
ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติม โดยอนุโลม
ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑๔ ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีต าแหน่งอธิการบดีว่างลง และไม่สามารถ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีไป
จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/
๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๓   

- เป็นการก าหนดเพ่ิมเติม และเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การ
แก้ ไ ข ปั ญ ห า กา รบ ริ ห า ร ง า นข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๓   

๑๕ ข้อ ๑๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย  

ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 
 

เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ 
ข้อบังคับฯ เดิม 
 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด า เนินการปรับแก้ ไขใหม่และมอบ              
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

               ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับ… 



๔๐ 
  

๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
                 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....                         

                กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อ 34 
และข้อ 42 ของบังคับฯ มีเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

ข้อ ๓๔ ของข้อบังคับฯ เนื่องจาก  
(๑) ก าหนดให้อนุโลมใช้ระเบียบและข้อบังคับฯ ที่ ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้ถูกยกเลิก และก าหนดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับฯ ใหม่ ดังนี้  
 (๑.๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ถูกยกเลิกโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ 
คณะกรรมการ (ก.บ.บ.) ได้ก าหนดเพ่ิมสิทธิการลาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อีก ๑ ประเภทการลา  

 (๑.๒) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา                        
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน อนุโลมใช้ตาม
ระเบียบที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ใช้บังคับแก่พนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

ข้อ 42 ของข้อบังคับฯ เนื่องจาก กรณีการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างใน
กรณีต่างๆ มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการปฏิบัติงาน การได้รับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน เว้นแต่  หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าได้แสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เรียกเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดคืนได้  

เปรียบเทียบข้อบังคับฯ เดิมกับข้อบังคับฯ ที่ขอเสนอปรับปรุงใหม่ มีดังนี้  
         

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) เหตุผล 
ข้อ 34 พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลา 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลากิจส่วนตัว 
(๓) ลาพักผ่อน 
(๔) ลาคลอดบุตร 
(๕) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ

เตรียมพล 

ข้อ 34 พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลา 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลาคลอดบุตร 
(๓) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) ลากิจส่วนตัว 
(๕) ลาพักผ่อน 
(๖) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

เนื่องจากได้มีการออก
ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้
ยกเลิกระเบียบว่าด้วย
การลาของข้าราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ก.บ.บ. 



๔๑ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) เหตุผล 
(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ

งานวิจัย 
(๘) ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๙) การลาประเภทอ่ืน ตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

(๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล 

(๘) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย 
หรือดูงาน 

(๙) ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๑๐) ก า ร ล า ป ร ะ เ ภ ท อ่ื น  ต า ม ที่

คณะกรรมการก าหนด 

จึงเห็นสมควรก าหนด
สิทธิการลาเ พ่ิมตาม
ความเหมาะสม คือ 
“ลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตร”  

วรรคสอง “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม 
(๑) ถึง (๖) ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบส านัก
น า ยก รั ฐ ม นต รี  ว่ า ด้ ว ย  ก า ร ล าข อ ง
ข้าราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม” 

วรรคสอง “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม 
(๑) ถึง (๗) ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 

วรรคสาม “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม 
(๗) ให้อนุโลมใช้ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม” 

วรรคสาม “หลักเกณฑ์และวิธีการลาตาม 
( ๘ )  แ ล ะ  ( ๑ ๐ )  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท า เป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร ล า ไ ป ศึ ก ษ า 
ฝึ ก อ บ ร ม  ป ฏิ บั ติ
ง านวิ จั ย  หรื อดู งาน 
ของพนักงาน ฯ ให้มี
ความเหมาะสม  

วรรคสี่ “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม (๘) 
ให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 

วรรคสี่ “หลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม (๙) ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุด
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 

เนื่องจากได้มีการออก
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
ให้ บุ คล ากรลาหยุ ด
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยให้
ยกเลิกข้อบังคับฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

วรรคห้า “หลักเกณฑ์และวิธีการลา ตาม 
(๙) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” 

ไม่มี น าไปรวมกับวรรคสาม 

วรรคหก “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ เป็นผู้อนุญาตการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย” 

วรรคห้า “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ เป็นผู้อนุญาตการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย” 

คงเดิม 

ข้อ ๔๒ นอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓๙ ให้
อ ธิ ก า ร บ ดี มี อ า น า จ สั่ ง ใ ห้ พ นั ก ง า น

ข้อ ๔๒ นอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓๙ ให้
อ ธิ ก า ร บ ดี มี อ า น า จ สั่ ง ใ ห้ พ นั ก ง า น

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร
ก าหนดแนวปฏิบัติให้



๔๒ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) เหตุผล 
มหาวิทยาลัยออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างได้
ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ของตนได้อย่างสม่ าเสมอ 
(๒) ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ห รื อ

คุณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ งหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 

(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ได ้

(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามข้อ ๒๑ 

(๖) มีการยุบหรือยกเลิกต าแหน่งหรือยุบ
หน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เว้นแต่ 

(๗) มหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ปฏิบัติงานต่อ 

(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก 

(๙) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ แต่
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถ้า ให้ปฏิบัติ งานต่อไปจะเป็นการ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกตาม
ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชย ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยจัดท า เป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างได้
ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ของตนได้อย่างสม่ าเสมอ 
(๒) ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ห รื อ

คุณสมบั ติ เ ฉพาะต า แหน่ งหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 

(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
ได ้

(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามข้อ ๒๑ 

(๖) มีการยุบหรือยกเลิกต าแหน่งหรือยุบ
หน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เว้นแต่ 

(๗) มหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ปฏิบัติงานต่อ 

(๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก 

(๙) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ แต่
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถ้า ให้ปฏิบัติ งานต่อไปจะเป็นการ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกตาม
ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชย ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยจั ดท า เป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างตาม
วรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงผลการปฏิบัติงาน 

ชั ด เ จ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ม่
ก่อให้เกิดปัญหากับการ
ปฏิบัติงาน การได้รับ
เ งิ น เ ดื อ น ห รื อ
ผลประโยชน์อ่ืนใดใน
ร ะ ห ว่ า ง ที่ ผู้ นั้ น
ปฏิบัติงาน จึงก าหนด
เพ่ิมเป็นวรรคสาม 



๔๓ 
  

ข้อบังคับฯ (เดิม) ข้อบังคับฯ (ใหม่) เหตุผล 
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดใน
ระหว่างที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น
ปฏิบัติงาน เว้นแต่การสั่งให้ออกจากงาน
หรือสั่งเลิกจ้างตาม (๒) มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาเรียกเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดคืนได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไดท า
การจ้างเพราะการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้
แจ้ง 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

   มติที่ประชุม มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด า เนินการปรับแก้ ไขใหม่และมอบ              
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  2561 
 ๖.๓  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
        และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                ๖.๔  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
              

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๕ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
              เลิกประชุม... 



๔๔ 
  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 


