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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
      ๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด… 



๒ 
  
๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชยั  สมานชาติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๕. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๖. นายแพทย์วัฒนา  พรรณพาณิช อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๗. นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป  
    กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
๘. นายนราธิป  อาษารักษ์   หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี   
         ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความจ าเป็นส่วนตัวที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้  จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
                มติที่ประชุม...         



๓ 
  
 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๓  การแจ้งผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ 
    ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันอุดมศึกษาระยะที่ ๒  โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
จ านวน ๒ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณารายงาน
ผลการตรวจเยี่ยมแล้วมีมติเห็นชอบผลการตรวจเยี่ยม จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีผลการจัดการศึกษา “สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๔  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข 
     เพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริต 
    อธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่มีค าสั่ งให้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอันเป็นส่วนส าคัญของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยมี
สาระส าคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ การแก้ไขค าว่าผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ตามมาตรา 10  ซึ่งจะท าให้มีผล
ตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้อยู่ในนิยามค าว่า            
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  ส่วนประการที่สอง ให้ยกเลิกข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561  มีผล
ให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ปรากฏชื่อในต าแหน่งประกาศดังกล่าว  ไม่มีหน้าที่            
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. จะประกาศ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติมขึ้นในภายหลัง เพราะฉะนั้น ณ ขณะนี้ก็หมายความว่าที่ ป.ป.ช. เคยมีประกาศให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และขยายเวลาไปจนถึง 31 มกราคม ๒๕๖๒ ขณะนี้ก็ได้มีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกเลิกข้อความดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าสิ้นสภาพบังคับ เพราะฉะนั้น ณ ขณะนี้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน แต่ ป.ป.ช. จะพิจารณารวมทั้งจะหารือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาดูว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
            ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 



๔ 
  
 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
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์                           
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
            

 ๑.๒.๒ มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา 
  เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอโดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการระยะสั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2561  รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/31003  ลงวันที่ 
3 ตุลาคม 2561  มีรายละเอียดดังนี้ 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการระยะสั้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการระยะสั้น 
ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานส ารวจว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใน 
ความรับผิดชอบที่ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้มาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องใดหรือไม่ ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะออกโดยหน่วยงานนั้นเองหรือโดยหน่วยงานอื่น 
 
 

  ๒. ถ้ามี… 



๕ 
  

2. ถ้ามีกรณีตามข้อ 1. ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นประสานหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการ 
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ส่งส าเนาเอกสารนั้นมาให้เมื่อมีผู้มารับบริการ โดยจัดส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือจะใช้วิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการดึง
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้มาขอรับบริการก็ได้ 

3. การด าเนินการตามข้อ 2. ไม่ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ใดๆ เพราะเป็นกรณีทีห่น่วย 
งานของรัฐแห่งนั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องประสานงานกันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชนอยู่แล้ว 

4. เมื่อได้รับเอกสารนั้นมาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานผู้ขอเอกสารนั้นเป็นผู้ลงนาม 
รับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมลงวันและเวลาที่ได้รับเอกสารนั้นไว้ ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลโดยวิธีไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสั่งพิมพ์ (Print Out) เป็นเอกสารและลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร 
แทนการให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร  ในกรณีที่เอกสารนั้นออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐนั้นเอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าส าเนาเอกสารนั้นเอง  และเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารนั้นเอง    

5. เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทาง 
ราชการ การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น ให้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดเมน 
.go.th 

6. โดยที่ปัจจุบันหน่วยงานที่บริการฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว เช่น Linkage Center ของกรมการปกครอง Web service ของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า 
และ Government Data Exchange Center หรือ GDX ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)            
เป็นต้น หากหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลดังกล่าวก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการะยะสั้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการแก่ประชาชน (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งการจ่ายเงินและสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด  ให้ด าเนินการผ่าน
ระบบ National e -Payment 

8. ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ให้ถือเป็นหลักว่าห้ามมิให้ก าหนด  
ให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชนอีกต่อไป  

9. ให้ส านักงานปลัดกระทรวงรวบรวมผลการด าเนินงานในสังกัดกระทรวงและรายงานผลการ 
ด าเนินงานตามมาตรการระยะสั้นผ่านระบบรายงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ส านักงาน ก.พ.ร.สรุปผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาต่อไป                            
โดยสามารถเข้สู่ระบบรายงานออนไลน์ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ เพ่ือรับข้อร้องเรียนจากประชาชน
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และจะรายงานรัฐมนตรี เจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้นทราบเพ่ือน าไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า 

10.  อนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส านักงาน ก.พ.ร.เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
(Line:@GoodGov4U) และโปรแกรม Chat Board ในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) เพ่ือรับ           
ข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  และจะรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานนั้นทราบเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย           
จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการสร้างการรับรู้ของทั้งหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและหน่วยงาน 

        ทีน่ าข้อมูล… 

http://www.opdc.go.th/


๖ 
  
ที่น าข้อมูลไปใช้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 
  ส านักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่อง “หลังบ้าน”                            
(Back Office) ที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560           
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย จึงต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าทางแพ่ง อาญา และปกครอง ทั้งยังช่วยให้การบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะท าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น (Better Life) ส านักงานส านักงาน 
ก.พ.ร.  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว อธิการบดี เห็นชอบให้ ด าเนินการ ดังนี้  
1.) แจ้งเวียนคณะส านักงานหน่วยงานถือปฏิบัติ 
2.) น าเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ  
3.) มอบ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ 

สารสนเทศ นัดประชุมหารือ ก าหนดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและเป็นระบบเดียวกัน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน (การไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
       

 ๑.๒.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
  มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โครงการการ 
  สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร แบบย่ังยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่ 
  มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ     
ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ื อขอความ
อนุเคราะห์ให้ด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โครงการ
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วยยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่
องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ระหว่างสถาบันคู่สัญญา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อคราวประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๑ พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว ในการนี้ ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอผลการพิจารณาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
 
 
 

             ชื่อหน่วยงาน... 



๗ 
  
ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 
หัวหน้าโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 
ที่อยู ่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
 ส านักงานผู้อ านวยการ โทร. (๐๒) ๔๔๑-๐๒๐๑-๔, ๔๔๑-๙๖๖๖ 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ  

1) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ ทางด้านประชากร และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
2) งานสอนและฝึกอบรม เพื่อ สร้างคน ให้มีความรู้ทางด้านการวิจัยประชากรและสังคม โดยเปิดการเรียนการ

สอนทั้งระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
3) งานบริการวิชาการ โดยการน าความรู้และประสบการณ์ตามความถนัดของสถาบันฯ ขยายผลออกไปเพ่ือ 

สร้างสังคม ทั้งด้วยการจัดฝึกอบรมระยะสั้น การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านประชากรและสังคมในรูปแบบต่างๆ และ
การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ        
จุดเด่น/จุดแข็ง 

เป็นสถาบันชั้นน าในระดับนานาชาติ ที่สรรค์สร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การบริหารแบบมุ่งเป้า มีธรรมาภิบาลในรูปแบบเครือข่าย และสหสาขาวิชา และขับเคลื่อน
ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ ภายใต้ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมี
ความสุข 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือบูรณาการบริหารจัดการความสุข ระหว่าง ๘ 
ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ด าเนินการส ารวจความสุขบุคลากรโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER ซึ่งพัฒนาระบบโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และน าผลการส ารวจความสุขของบุคลากรมารายงานข้อมูลและจัดท ากิจกรรมโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน  โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 

๒. มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นการร่วมมือทางวิชาการ เ พ่ือด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน ตามแนวคิด 
“มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วย ยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืน” ระหว่างทั้ง
สองหน่วยงาน 

๓. มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
 
             หน้าที่… 



๘ 
  
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รับผิดชอบด าเนินการ ส ารวจความผูกพันองค์กร และความสุข จ านวนบุคลากรทุกคนในทุกส่วนงาน                     
(คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส่วนงานฯลฯ) ปีละ ๑ ครั ้ง หรือตามข้อตกลงอื ่นๆ ด้วยเครื ่องมือวัดความสุข 
HAPPINOMETER ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุข
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั ่งยืน : จาก
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู ่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ท าหน้าที ่จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลความสุขของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บเป็นความลับและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
ได ้จากการส ารวจแก่สาธารณะ แต่จะน า เสนอผลในภาพรวม รวมทั ้งน าส ่งข ้อมูลคืนให ้มหาว ิทยาล ัย
อุบลราชธานี และจัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (R๒H) ปีละ ๑ ครั้ง 
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ หน่วยงานสังกัด ม.อบ. 

1) อธิการบดี ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุ คคลและ
ฝ่ายวิจัยหรือฝ่ายวิชาการ อื่นๆ เป็นคณะกรรมการ “นักบริหารจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” 
และรองอธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ดังกล่าวปีละ ๑ ครั้ง หรือ เป็นไปตาม
ข้อตกลงอ่ืน 

2) อธิการบดีให้การสนับสนุนและร่วมมือแต่งตั้ง คณบดีหรือผู้อ านวยการหรือผู้น าสูงสุดของส่วน  
งาน เป็น “นักจัดการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” 

3) คณบดีหรือผู ้อ านวยการหรือผู ้น าสูงสุดของส่วนงาน สนับสนุนและร่วมมือในการแต่งตั ้ง 
บุคลากรที่ส่วนงานเห็นว่าเหมาะสม เข้าร่วมอบรมเป็น “นักสร้างสุของค์กร” 

4) การส ารวจความสุขของบุคลากรด้วยเครื ่องม ือว ัดความสุข HAPPINOMETER ครั ้งที ่ ๑ 
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการส ารวจเป็นที่
เรียบร้อย) ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือน มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

5) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to 
Happiness:R๒H) การจัดฝึกอบรมฯ นี้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และทั้งหมด ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม คือ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีลงนามและแลกเปลี่ยนลงนามโดยจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ และก าหนดให้ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลงความร่วมมือฯ คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

๕. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ต าแหน่ง รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
          

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อคราวประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การขับเคลื่อน 
 
                   ยุทธศาสตร์… 



๙ 
  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: 
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย 
   แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  

 สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ภายใต้ ASIA-International Biomedical  
 Science Consortium 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ าน วน ๑๖ แห่ง ภายใต้                     
ASIA-International Biomedical Science Consortium เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สร้างเสริมเครือข่ายกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักในเวทีวิชาการระดับสากลมากยิ่งขึ้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบในหลักการ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ได้ก าหนดให้มีพิธีลงนามในการประชุม
วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และเพ่ือให้ทันตามก าหนดพิธีลงนามดังกล่าว ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
โดยอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบและสั่งการให้รายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันการศึกษาระดับ
นานาชาติ จ านวน ๑๖ แห่ง ภายใต้ ASIA-International Biomedical Science Consortium (เอกสารประกอบการ
พิจารณา หมายเลข ๓) โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน  ASIA-International Biomedical Science Consortium ๑๖ แห่ง  
ผู้ประสานงาน Miss Isabel Chan 

School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine 
The Chinese University of Hong Kong 
Tel.: (๘๕๒) ๓๙๔๓ ๑๐๒๙ Fax: (๘๕๒) ๒๖๐๓ ๕๑๒๓ 
Email: isabelchan@cuhk.edu.hk 
Address: G๐๓, Lo Kwee-Seong Integrated Biomedical Sciences Building, Area ๓๙, 
The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T. 
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เคยเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างประเทศ ที่ประเทศฮ่องกง  
 

แผนการ... 



๑๐ 
  
แผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือฯ ได้แก่  

๑) สถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะมีการเข้าร่วมการประชุม จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีว
เวชศาสตร์ระหว่างประเทศ 

๒) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือรวมถึงการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร
ประกอบในส่วนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

๓) อ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชมและความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ือฝึกงานการวิจัยการสอนและอ่ืน ๆ  

 

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันคู่สัญญา 
สนับสนุน ส่งเสริม ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างประเทศ 

และแบ่งปัน เผยแพร่ข้อมูล เอกสารประกอบ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยน/เยี่ยมชมสถาบัน ฝึกงานการวิจัย การสอนและอ่ืนๆ ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันที่
เข้าร่วมโครงการ  

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ 
สนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกและในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วิจัย การเรียนการสอนและ

อ่ืนๆ กับสถาบันความร่วมมือ 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. การลงนามในครั้งนี้ถือเป็น ครั้งที่ ๒ ของ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ านวน ๑๖ แห่ง ภายใต้ 

ASIA-International Biomedical Science Consortium โดยครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จักเสนอชื่อเพ่ือขอเข้าร่วมเครือข่ายสถาบัน
เป็นแห่งที่ ๑๗ โดยจะถือเป็นการลงนามครั้งแรก 

๒. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ านวน ๑๖ แห่ง ภายใต้ ASIA-International 
Biomedical Science Consortium  

๓. สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ านวน ๑๖ แห่ง จาก ๕ ประเทศ ที่จะร่วมลงนามด้วย มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. Chiang Mai University, Thailand 
๒. Khon Kaen University, Thailand 
๓. Malaysian Biomedical Science Association, Malaysia 
๔. University of Malaya, Malaysia 
๕. International Islamic University Malaysia, Malaysia 
๖. Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
๗. International Medical University, Malaysia 
๘. Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 
๙. Taylor’s University, Malaysia 
๑๐. Universiti Putra Malaysia, Malaysia 
๑๑. Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 
๑๒.  The Chinese University of Hong Kong, China 
๑๓.  Southwest Medical University, China 

      ๑๔. The University... 



๑๑ 
  

๑๔.  The University of Danang, Vietnam 
๑๕.  School of Medical Technology, Far Eastern University-Nicanor Reyes Medical 

Foundation, Philippines 
๑๖.  College of Medical Technology, Trinity University of Asia, Philippines 

 ๔. จุดประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันคู่สัญญา สร้างเสริมเครือข่ายสถาบันความ
ร่วมมือเพื่อการเข้าถึงประโยชน์จากข้อมูลและโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญา  

๕. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนามพร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย เป็นเวลา ๖ ปี สถาบัน 
คู่สัญญาสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อความหรือยกเลิกการเข้าร่วมเครือข่ายได้ โดยต้องด าเนินการอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

๖. ก าหนดการลงนาม คือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการประชุม The ๔th Pan-Asian  
Biomedical Science Conference ที่เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๗. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ แว่นรัมย์  
เป็นตัวแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี  

๘. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ อีกฝ่าย คือ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ านวน ๑๖ แห่ง  
ภายใต้ ASIA-International Biomedical Science Consortium 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม       
น้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จ านวน               
๑๖ แห่งภายใต้ ASIA-International Biomedical Science Consortium  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น  
   Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคาร 
   ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ วาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง โครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University กับ  

        ธนาคารไทยพาณิชย์… 



๑๒ 
  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้ความเห็นชอบในหลักการ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  

๑. ในประเด็นเรื่องสิทธิ์ของธนาคาร ในการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา เช่น ข้อมูลหนี้สิน เนื่องจากเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ธนาคารได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

๒. มอบส านักบริหารทรัพย์สินฯ จัดท ารายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ในประเด็นของขอบเขต
ในการขออนุมัติเข้าถึงข้อมูล ว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่สามารถเข้าถึงและเปิดเผยได้ รวมถึง
ผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

๓. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินฯ หารือกับส านักงานกฎหมายและนิติการ ในประเด็นข้อมูลหนี้สิน หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคล ว่าสามารถที่จะเข้าถึง หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่ และจะต้องผ่าน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

๔. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

การนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ๑-๔ แล้ว  จึงเสนอผ่าน
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  และจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบร่าง MOU ดังกล่าวและให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 

Doungporn Phongsawad  
Relationship Manager  
Corporate Segment ๔ Client Coverage ๒ University, Corporate Segment ๔ Division  
Corporate Segment Function  
Siam Commercial Bank Public Company Limited 
โทร : ๐๙๙-๗๔๖๓๙๐๖   

 E-mail : doungporn.phongsawad@scb.co.th 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 

๒๔๔๙ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีบทบาทส าคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจ
มากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงิน
ครบวงจรชั้นน าของประเทศ น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ 
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคาร
ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุนและ การประกัน 
ส าหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการที่เก่ียวข้องกับการบริหารเงินเพ่ือธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการค้าต่างประเทศ  

ผลิตภัณฑ์... 

mailto:doungporn.phongsawad@scb.co.th


๑๓ 
  
ผลิตภัณฑ์ บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารหนี้ และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง 
บริการทางการเงินอื่นๆ พร้อมด้วยเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุม สอดรับกับการเติบโตของโลกที่
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ธนาคารมีบริษัทในเครือที่ส าคัญ ซึ่งให้บริการทางการเงินเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ ากัด และ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด                       
(The Most Admired Bank)” ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ปรับรากฐานต่างๆ ที่ส าคัญ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล ธนาคารเชื่อมั่นว่า ด้วยก้าวที่กล้าแห่งยุทธศาสตร์ตีลังกา                      
จะสามารถพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจและศักยภาพในทุกด้านของธนาคาร ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม
อย่างยั่งยืน 

 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย “Best Bank in Thailand ๒๐๑๗” จาก                                           

๗ สถาบันวิเคราะห์การเงินและสื่อเศรษฐกิจชั้นน า ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมไปถึงรางวัล
ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการในสาขา วาณิชธนกิจ ธนบดีธนกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินทรัพย์และ
กองทุน ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้า การตลาดและบริหารสื่อ บรรษัทภิบาล และอ่ืนๆ อีกถึง ๓๒ รางวัล ความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่องที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการท างานที่พัฒนาอยู่เสมอ และความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง 
เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จระดับโลกของประเทศไทยและเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย 
 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
 ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์ในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทย 

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
๒. มีวัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือร่วมกันพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้ง   
    โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไป 
    ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน 
๒) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนการสอน  

การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 
๓. ขอบเขตความร่วมมือ 

๑. ร่วมกันให้ความร่วมมือกันในการด าเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                ๑.๑ การให้การสนับสนุนโดยธนาคาร 

๑) SMART UNIVERSITY ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มี 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY เช่น SMART ID 
CARD (รวมถึง Virtual ID), UBU Application, Geo-Time Attendance, ๑-Stop Service Kiosk และ Documents  

  on Blockchain… 



๑๔ 
  
on Blockchain ตลอดจนจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ และหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SCB Open House, SCB 
Academy และ SCB Business Center 

(๑)  CASHLESS SOCIETY ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มี 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้การรับช าระเงินภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในรูปแบบ
ของ CASHLESS SOCIETY เช่น บริการ EDC (Smart EDC with QR Code), SCB Easy Cashier Application, SCB 
Easy Pay “แม่มณ”ี, SCB Rental Application 

(๒)  FINANCIAL SERVICES ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มี 
บริการจัดการทางการเงินต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบัญชีเงินฝาก และ  หรือการรวบรวม
ข้อมูล รายการรับช าระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดให้มีสิทธิพิเศษส าหรับนักศึกษา และหรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านเงินฝาก และหรือด้านสินเชื่อ 
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 

 ๑.๒ การให้การสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 
      ๑) มหาวิทยาลัยตกลงจะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารตามท่ีธนาคารร้องขอซึ่งรวมถึง การให ้

ข้อมูลเท่าที่มหาวิทยาลัยอนุญาต การให้ใช้และหรือจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือให้ธนาคารท าการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อระบบ 
และหรืออุปกรณ์ใดๆ การเปิดบัญชีเงินฝาก และใช้ผลิตภัณฑ์ และหรือบริการใดๆ กับธนาคาร เช่น บริการ EDC, SCB 
Payment Gateway, SCB Payroll, SCB Business Net, SCB Multi-bank Pooling และ Smart Report และหรือ
บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เพ่ือความสะดวกในการให้บริการตามบันทึกฉบับนี้ 

(๑)  มหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และหรือขอความร่วมมือให้ 
ร้านค้า นักศึกษา และหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปิดบัญชีเงินฝาก ใช้ผลิตภัณฑ์ และหรือบริการใดๆ กับธนาคาร 
เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ 
 ๔. บรรดาเอกสารและหรือข้อมูลใดๆ ของอีกฝ่ายที่ได้ทราบจากการปฏิบัติตามบันทึกฉบับนี้ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด ให้ถือว่าเป็นข้อมูลความลับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตาม   
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกฉบับนี้เท่านั้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อ
บุคคลใดเป็นอันขาด รวมทั้งจะด าเนินการให้พนักงานและหรือลูกจ้างและหรือตัวแทนของตนและหรือบุคคลอ่ืนใดที่
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามบันทึกฉบับนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าบันทึกฉบบันี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการเปิดเผย  ในกรณีดังนี้ 

๑. ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 
๒. เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือค าสั่งศาล หรือค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือค าสั่งของ 

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยงานก ากับดูแลธนาคารที่มีอ านาจตามกฎหมาย โดยฝ่าย
ที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เพ่ือให้อีกฝ่ายนั้น
ได้ด าเนินการใดๆ เท่าที่จ าเป็น อันจะเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฝ่ายของตนได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ 
เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ 

๓. ข้อมูลและหรือเอกสารนั้น  
  ๑) เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และสาธารณชนสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ได้ฝ่าฝืนบันทึก   

  ฉบับนี้ หรือ  
๒) เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงรักษาความลับของทั้งสองฝ่าย 

    หรือ  
 
            ๓) ฝ่ายใด… 



๑๕ 
  

๓) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการเปิดเผยจากบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากอีกฝ่าย  
  ซึ่งไม่มีภาระผูกพันในการรักษาข้อมูลความลับต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรืออยู่ในความครอบครองของฝ่ายใด    
  ฝ่ายหนึ่งอยู่แล้ว ก่อนที่จะได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

๕. ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ และหรือโครงการใดๆ ภายใต้ 
ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผ่านช่องทางและสื่อใดๆ ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นสมควร รวมทั้ง ตกลงให้อีกฝ่าย
หนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายต่างๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
และสิทธิอ่ืนใดทั้งปวง เพ่ือใช้ประกอบสื่อหรือด าเนินการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตหรือเกี่ยวเนื่องกับบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

๖. บรรดากรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด ในแนวคิดการออกแบบ เทคโนโลยี ระบบ  
อุปกรณ์ และหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ธนาคารเป็นฝ่ายจัดหามา และหรือพัฒนาขึ้นตามบันทึกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  
 “ทรัพย์สิน” ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของธนาคาร โดยธนาคารตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือระยะเวลาอ่ืนใด เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อสัญญาหรือ
เอกสารใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือได้ผูกพันอยู่กับบุคคลภายนอก และไม่เป็นการตัดสิทธิของธนาคารที่จะน าเอา
ทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว ไปให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใดใช้ได้ตราบเท่าที่
มิได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยปรากฏอยู่ 

๗. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกฉบับนี้เป็นต้นไป  
๘. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  และ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลามีผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และจะต้องได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

๙. วิธีการลงนาม จัดพิธีลงนาม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยยังไม่มีก าหนดจนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ 
ด าเนินการ  

๑๐. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๑. ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ คือ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ต าแหน่ง รองผู้จัดการใหญ ่
อาวุโส   

๑๒. ผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด  
Facility  Management ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
            ที่ประชุม… 
 



๑๖ 
  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น  
Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อีกครั้ง และจัดส่งให้
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง
ก่อนลงนามสัญญา ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๖  รายงานการให้ข้อมูลชี้แจงต่อผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” เกี่ยวกับ 
    การสรรหาอธิการบดี 

     อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข จะครบวาระในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ
และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑8/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒4  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ประกอบกับ ข้อ 11 ของบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ว่า 

“ข้อ ๑๑ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาน าคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

(๑) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์การบริหารระดับสูง
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๒) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าในนโยบาย ทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีศักยภาพที่จะปฏิบัติตามพันธกิจ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ
สามารถน าความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัย 

(๓)  มีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการ  
(๔)  มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(๕)  ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
(๖)  มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  

ฯลฯ   ฯลฯ 
คุณลักษณะตาม (๖) สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของ

การพัฒนามหาวิทยาลัยในห้วงเวลานั้น โดยจะต้องก าหนดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561              

จึงมีมติก าหนดคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 11(6) คือ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขอทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ศาลปกครองสูงสุด
ได้วางหลักไว้  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ออกประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

                อุบลราชธานี… 



๑๗ 
  
อุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้จัดให้มีการชี้แจงถึงขั้นตอน 
วิธีการสรรหาอธิการบดี ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
พิจารณายกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นข้อบังคับที่ขัดต่อแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ได้โทรศัพท์ (หมายเลข 082-
9939051)  ถึงรองศาตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปกล่าวหาว่า มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดคุณลักษณะผู้ที่
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถาม
แยกเป็นสามประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ “มีข่าวว่า อธิการบดี (รองศาสตราจารย์นงนิตย์) ไปกดดันสภามหาวิทยาลัย ให้แก้ไข
ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี ก าหนดคุณลักษณะผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
เพ่ือที่จะเอาคนของตนขึ้นมาเป็นอธิการบดีคนต่อไป จริงหรือไม่อย่างไร” 

ประเด็นที่ ๒ “ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีมีกี่ราย 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อไปอย่างไร” 

ประเด็นที่ ๓ “การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้มีความเร่งรีบเกินไปหรือไม่ อย่างไร” 
การชี้แจงผู้สื่อข่าวของรองศาตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม

เวลา ๑๗ นาที ๔๑ วินาที  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานการให้ข้อมูลชี้แจงต่อผู้สื่อข่าว 
หนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

           กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์ได้เสนอเรื่อง การขอยุบเลิกการแบ่งส่วน
ราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน             
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
ภาระงาน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นภาระ
งานระดับหลักสูตร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ประกอบ
กับข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงมีความจ าเป็นต้องลดรายจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  ซึ่ งที่ประชุม                       
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติและมอบคณะศิลปศาสตร์ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่ง 
               ส่วนราชการ... 



๑๘ 
  
ส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  และส านักงานกฎหมายและนิติการ                   
ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
   ๑. หน้าที่ ๑๐๐ – ๑๐๑  มติที่ประชุม  แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

    ๑. การก าหนดคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ (๖) สภามหาวิทยาลัยให้
ก าหนดว่า “ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์”  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักไว้ 

    ๒. อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย   
          ๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    ประธานกรรมการ 

              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต    กรรมการ 

                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
        ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   กรรมการ 
                คณบดีคณะศิลปศาสตร์    
         ๔) นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล             กรรมการ 
                ประธานสภาอาจารย์ 
         ๕) นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา       กรรมการ 

                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
       ๖) นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    กรรมการ 

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      
             ๗) รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการ    

               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

                 หมายเหตุ...    



๑๙ 
  
หมายเหตุ    รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม ข้อ ๑ ที่อธิการบดี 

ควรมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เนื่องจาก โดยความเห็นส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยที่จะจ ากัดอายุของ
อธิการบดีดังกล่าว  

 ๒. หน้าที่ ๑๒๘ บรรทัดที่ ๑๔ – ๑๗  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ แก้ไขเป็น             
“ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคาร และภาระเรื่องภาษี หากมีรายได้อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ของอาคารดังกล่าวที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น ภาษีโรงเรือน เป็นต้น ว่าจะเป็นหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของ
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการร่วมทุน ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม เพื่อให้การตกลงในการใช้พื้นที่
ของมหาวิทยาลัยในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       ๓.๑  ข้อสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ “การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

      อุบลราชธานี ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”  
    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2562  มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
โดยจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการจัดท าข้อสรุปเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ “การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย รายได้มาจากส่วนไหน                               
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และแนวทางการบริหารจัดการเรื่องของโรงพยาบาล เป็นต้น   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม                               
สภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ข้อสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ “การจัดต้ัง 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการวางแผนผังภายในอาคารโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการจัดวางให้มี
พ้ืนที่ในส่วนของร้านค้าต่างๆ  เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
ตามที่เสนอมาระยะ ๑0 ปี  ซึ่งจ านวนงบประมาณไม่ตรงกับที่เสนอมา เห็นควรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ น าไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจ านวนงบประมาณให้มีความถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบและมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี  ๔...   
            



๒๐ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

              ประจ าปีงบประมาณ 2561 
               คณบดีคณะบริหารศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ 

คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการด้านการเงินของ
คณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้ คุณณรงค ์ต้ังยิ่งยง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้             
คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 

1.1  ผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ 
1.1.1. ผลการตรวจสอบบัญชีงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ 
         1. ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร คณะฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวม 

ยอดเงินคงเหลือ 16,070,143.85 บาท ซึ่งคณะฯ ได้จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกันกับ           
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากของธนาคาร 

2. ผลการตรวจสอบทะเบียนจ่ายเช็ค  ปรากฏว่าถูกต้อง อนึ่ง ได้มีการยกเลิกเช็คสั่งจ่าย  
1  ฉบับ จ านวนเงิน  5,100.00  บาท  เนื่องจากผู้ทรงเช็คไม่น าไปข้ึนเงินกับธนาคารนานเกินก าหนด ต่อมาในรอบปี
นี้เจ้าหนี้รายเดิมได้มาติดต่อของรับเงินและคณะฯ ได้ท าการออกเช็คฉบับใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว 

3. ผลการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือ ปรากฏว่า ถูกต้อง 
4. ผลการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ 2561  

มียอดคงค้าง 1,847,075.00 บาท และเดือนตุลาคม 2561 ลูกหนี้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 
5. ผลการตรวจสอบบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  คณะฯ ท าการปรับปรุงบัญชี

ทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม โดยยึดตามข้อมูลของส่วนกลางซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่า เมื่อมีการแยกการ
บันทึกบัญชีของคณะฯ ออกมาเป็นเอกเทศเช่นนี้แล้ว  สมควรให้คณะฯ จัดท าบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  หนี้สินและ
ทุน โดยระบบบัญชีของคณะฯ เองมีความสมบูรณ์ในตัว  ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาวรและการบันทึกบัญชี                          
ค่าเสื่อมราคาสะสม เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นของคณะฯ โดยตรง 

6. ผลการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เนื่องจากในปีนี้ คณะฯ บันทึกบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง คณะฯ มีใบส าคัญค้างจ่าย จ านวนเงิน  4,063,535.99 บาท 

7. ผลการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา ปรากฏว่า คณะฯ มียอด 
.คงเหลือ บัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา จ านวนเงิน 102,780.00 บาท แต่ระบบบัญชี 3 มิติ (มิติคณะฯ รหัส                 
217-02-00) มียอดคงเหลือ 127,126.75 บาท และบัญชี 3 มิติ (มิติคณะฯรหัส 217-01-00)มียอดคงเหลือ 
33,500.00 บาท  มีผลต่างจ านวนเงิน  57,846.75 บาท  ดังนั้น คณะฯ ควรประสานงานกับกองคลังเพ่ือร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุของข้อแตกต่างและแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 

8. ผลการตรวจสอบบัญชีรายได้ คณะฯ  บันทึกรายได้รับจัดสรรประจ าปีเมื่อได้รับแจ้ง 
การจัดสรรจากส่วนกลาง คณะฯ จึงมีการรับรู้และบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร  
             เท่านั้น… 



๒๑ 
  
เท่านั้น  เนื่องจากนักศึกษามิได้ติดต่อท าธุรกรรมกับคณะฯ โดยตรง (ไม่เหมือนกับการบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งบันทึกบัญชีรายได้  และบัญชีลูกหนี้-นักศึกษา ทั้งหมดแล้วจึงท าการจัดสรรรายได้ให้กับคณะต่างๆ ในภายหลัง)                
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้ให้กับคณะฯ ไม่สม่ าเสมอ โดยมียอดเงินจัดสรรในแต่ละปีแตกต่างกันมาก 
สาเหตุอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาได้ช้า อย่างไรก็ตามเมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรรายได้ย้อนหลัง
ให้กับคณะฯ โดยแยกจ านวนเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นการจัดสรรรายได้ของปีก่อนๆ จะท าการบันทึกรายได้สูง
(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และอีกส่วนหนึ่งบันทึกเป็นรายได้ของปีปัจจุบัน กรณีนี้ ท าให้คณะฯ ต้องขออนุมัติจาก
ส่วนกลางก่อนจึงจะท าการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เป็นรายได้จัดสรรย้อนหลังได้ ถ้าหากเป็นไปได้ ในการจัดสรรคราวต่อๆ 
ไป ไม่มีการแยกเงินจัดสรรรายได้ออกเป็น 2 ส่วน ก็จะให้คณะฯ สามารถใช้เงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีได้คล่องตัวยิ่งขึ้น 
และจะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคณะฯ ต่างๆ อีกด้วย 

9. ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากกองคลัง ข้อมูลตามสมุดบัญชีของคณะฯ ณ วันที่ 30  
กันยายน 2561  คณะบริหารศาสตร์มียอดคงเหลือเงินฝากกองคลัง 205,756,536.26 บาท แต่จากข้อมูลตาม 
ระบบบัญชี 3 มิติ  (UBUFMIF รหัส 17 คณะบริหารศาสตร์ )  ปรากฏว่า บัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง                                 
(รหัส 111-03-00)  มียอดคงเหลือ 176,132,504.28 บาท ซึ่งมีผลต่าง  29,624,031.98 บาท ในการนี้          
คณะบริหารศาสตร์จึงมียอดรอการตรวจสอบที่ได้แจ้งยอดกับคณะท างานแก้ไขปัญหาเงินรายได้คงเหลือสะสมระหว่าง
คณะบริหารศาสตร์และกองคลังที่มียอดไม่ตรงกัน ซึ่งในคราวประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาฯ ครั้งที่ 1/2561                          
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะได้แจ้งยืนยันยอดจ านวนเงิน 29,648,378.13 บาท นั้น และต่อมาคณะบริหาร
ศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจสอบยอดเงินฝากกองคลังระหว่างคณะบริหารศาสตร์และกองคลัง ระหว่างปีงบประมาณ 
2561 พบว่ามีผลต่างเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 ลดลงจ านวนเงิน 24 ,346.15 บาท ดังนั้น คณะฯ                                
ควรประสานงานกับกองคลัง เพ่ือค้นหาสาเหตุและแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องตรงกันต่อไป 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีได้ทราบมาว่า ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบผลต่างบัญชีเงิน
ฝากกองคลัง ระหว่างคณะฯ กับกองคลัง จ านวนเงิน 29 ,648,378.13 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
คณะท างานดังกล่าว ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินของคณะฯ  ประจ าปี 2561                        
แบบมีเงื่อนไข 
       1.1.2. ผลการวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวนอนของงบแสดงฐานะทางการเงินสรุปได้ดังนี้ 

               สินทรัพย ์
        ณ วันที่  30 กันยายน 2561 คณะบริหารศาสตร์  มีสินทรัพย์ รวม จ านวน 
296,582,714.55 บาท เพ่ิมขึ้น 75,744,006.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพ่ิมขึ้น
จากสินทรัพย์หมุนเวียน มีจ านวน 252,899,150.94 บาท เพ่ิมข้ึน 42,905,876.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.43 
เมื่อ เทียบกับปีก่อน ส่ วนสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน คือ ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง  มีจ านวน 
43,683,563.61 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32,838,129.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 302.78 
 1.1.3. ผลการวิเคราะห์รายการที่ส าคัญเปรียบเทียบส าหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และ 2560 มีดังนี้ 
 

       1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน 16,075,143.85 บาท ลดลง  
2,657,072.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.18 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้รับเงินที่ส่งเบิกจากกองคลัง
ภายวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงท าให้เงินฝากธนาคารลดลง 
 

        2. เงินฝาก... 
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2. เงินฝากกองคลัง  มีจ านวน 205,756,536.26 บาท เพิ่มขึ้น 42,946,875.84  
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะฯ มีการจัดโครงการหารายได้จากหน่วยงานภายนอก
เพ่ิมข้ึน 

3. ลูกหนี้ระยะสั้น มีจ านวน 5,281,607.42 บาท เพิ่มขึ้น 1,843,484.97 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 53.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้กองคลังโอนเงินคืนคณะล่าช้าไม่ทันในปีงบประมาณ จึงท าให้มี

ยอดเงินรายได้ฝากคลังค้างรับเพิ่มขึ้น 

4. เงินลงทุนระยะสั้น มีจ านวน 25,107,136.78 บาท เพิ่มขึ้น 281,592.84 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 1.13 เนื่องจากคณะฯได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ครบก าหนด 

5. วัสดุคงเหลือ มีจ านวน 678,726.63 บาท เพิ่มขึ้น 490,996.08 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 261.54  

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  คณะบริหารศาสตร์ มีหนี้สินรวม  จ านวน  284,590,760.15  บาท 

เพ่ิมขึ้น 70,561,172.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.97  เมื่อเทียบกับปีก่อน เพ่ิมขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียน  มีจ านวน 11,991,954.40 

บาท  เพ่ิมขึ้น 4,182,834.18 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.12  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะบริหารศาสตร์ มีส่วนทุน จ านวน 284,590,760.15  

บาท เพ่ิมขึ้น 70,561,172.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.97  เมื่อเทียบกับปีก่อน เพ่ิมขึ้นจากรายได้สูง/(ต่ า)                       

กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น จ านวน 70,561,172.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.66  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 1.1.4.  ผลการวิเคราะห์รายการที่ส าคัญเปรียบเทียบส าหรับรอบปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

1. เจ้าหนี้ระยะสั้น มีจ านวน 4,063,535.99 บาท เพิ่มขึ้น 2,487,312.51 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 157.80 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกองคลังไม่ได้ท าการโอนเงินคืนให้คณะฯ ภายในปีงบประมาณ

นั้น จึงมียอดเจ้าหนี้ระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 

 2. เงินรับฝากระยะสั้น มีจ านวน 4,869,643.41 บาท เพ่ิมขึ้น  2,843,996.67  บาท  คิดเป็น    

ร้อยละ 140.40  เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย  จึงท าให้มียอดเงิน

รับฝากระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 

  3. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน มีจ านวน 3,058,775.00 บาท  ลดลง 148,475.00 บาท  คิดเป็น         

ร้อยละ 4.63  เนื่องจากมีการโอนเงินประกันของเสียหายเข้าทุนสะสม จึงท าให้หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
  1.2. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

1.2.1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 

รวมสินทรัพย์ 296,582,714.55 บาท  

รวมหนี้สิน 11,991,954.40บาท  

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 284,590,760.15 บาท  

                                                                                                  ๑.๒.๒  งบแสดง... 
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1.2.2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 3,157,067.85 บาท  

รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 79,489,415.00 บาท  

รายได้จากการให้บริการ 1,443,800.00 บาท  

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 187,450.00  บาท 

รายได้อ่ืน 587,191.65 บาท   

รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงาน 211,762.30 บาท  

รวมรายได้ 85,076,686.80 บาท  
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20,078,095.00 บาท  
ค่าตอบแทน 3,215,610.77 บาท  
ค่าใช้สอย 6,524,564.75 บาท  
ค่าวัสดุ 891,221.37 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค 2,646,752.00 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 9,640,953.26 บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 760,150.00 บาท  
รวมรายจ่ายก่อนค่าเสื่อมราคา 43,757,347.15 บาท  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,416,706.38 บาท  
รวมค่าใช้จ่าย 48,174,053.53 บาท  
รายได้สูง/(ต่ า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ 36,902,633.27 บาท        

      1.2.3. งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน                    44,286,305.94  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน                    (3,996,502.84)  บาท 

                  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ      40,289,503.10  บาท         
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด   181,541,877.01  บาท 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    221,831,680.11 บาท 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานงบการเงินคณะบริหาร-
ศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   
             ระเบียบวาระที่  ๔...     



๒๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
        ๔.๑.๒.๑  พิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรระดับภาควิชาและ 
                                                       สาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  
      - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม  เพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียด
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
               ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)  

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จ
การศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน ในการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามข้อ ๓) และผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๑  คน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 

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

คณะเภสัชศาสตร ์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ    จ านวน    ๑  คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน  

                มติที่ประชุม... 



๒๕ 
  

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
    - 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับ 

   บุคคลภายนอก  พ.ศ. .... 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น
ได้สนับสนุนในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายแผนการศึกษาชาติ โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ที่
สูงขึ้นที่เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น                    
การเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาใช้แหล่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพตนเอง การจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนได้ศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยให้นั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนปรับทัศนคติ เจตคติ พฤติกรรม
การเรียนรู้ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพอันจะสนับสนุนการผลิตก าลังคนที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้มากขึ้น เมื่อนักเรียนได้มีการปรับศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะช่วยลด
ต้นทุนการการศึกษาค่าใช้จ่ายที่จะท าให้นักเรียนใช้ระยะเวลามากกว่ าปกติหรือออกกลางคนได้อีกทาง ดังนั้น                                
จึงเห็นสมควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 

  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น                             
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานหลังจากที่ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอกฉบับนี้ไปแล้ว  ว่ามีการด าเนินงานเป็นไปอย่างไรบ้าง 
เช่น เรื่องการส่งเสริมอาจารย์สอนออนไลน์  และจ านวนวิชาออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่  โดยให้รายงานผลการด าเนินงาน          
ทุกภาคการศึกษา  รวมทั้งรวบรวมและจัดท าเป็นสถิติเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

           ๔.๔.๒  ขออนุมัติ... 



๒๖ 
  
 ๔.๔.๒  ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มี 

 อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนออธิการบดีพิจารณาการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตามที่ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่                  
อ.๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่แต่งตั้ง                 
นายปัญญา การพานิช ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี เพราะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ                        
นายปัญญา ฯ อายุเกิน ๖๐ ปี สรุปความว่า  

“บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ในต าแหน่ง
อธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับอายุของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เช่นใด และในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็มิได้มีบทบัญญัติใน
ประเด็นคุณสมบัติเรื่องอายุเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ดังนั้น กรณีจึงต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ซึ่งตามมาตรา ๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในความหมายของข้าราชการพลเรือนจึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๗๔ บัญญัติ
หลักเกณฑ์ในเรื่องอายุว่าข้าราชการ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่
ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้  จึงถือว่าคุณสมบัติในเรื่องอายุเป็นคุณสมบัติที่ต้องน ามาปรับใช้
เช่นเดียวกันแก่ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีทั้งที่มาจากผู้ที่ เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากมีกรณี ที่จะต้องยกเว้นคุณสมบัติ             
ในเรื่องอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เอาไว้ กฎหมายก็จะต้องมีบทบัญญัติยกเว้นเอาไว้อย่างแจ้งชัด เพราะเป็นข้อยกเว้นจาก
หลักทั่วไป ดังเช่น กรณีที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้บุคคลรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่
ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ได้ในกรณีที่เป็นการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๙                 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้งมาตรา ๑๙                                    
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติไว้อย่าง แจ้งชัดว่า ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่งนี้ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ 
(ข) และงานบริหารอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได้ จากบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ว่าคุณสมบัติเรื่องอายุ
ที่ต้องไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้นเป็นคุณสมบัติ ที่ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (รวมถึงรักษาราชการ
แทนอธิการบดี) จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว การแปลความในทางที่ว่า เมื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ย่อมสามารถมีอายุเกินกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์ได้ จึงเป็นการแปลความที่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวข้างต้น เพราะต าแหน่งอธิการบดี เป็นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘                   
วรรคหนึ่ง (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเป็นต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผู้มีคุณสมบัติที่จะ
รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างเดียวกับข้าราชการพลเรือน  ตามบทนิยามมาตรา ๔         
แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ก าหนดให้ข้าราชการที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปี 

 บริบูรณ…์ 



๒๗ 
  
บริบูรณ์ ดังนั้น บุคคลที่จะรับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีรวมถึงผู้รักษาการอธิการบดีจึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามอย่างเดียวกับผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากล่าว คือต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
บริบูรณ์ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวด้วย 

ส่วนกรณีที่มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาออกใช้บังคับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษามีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการ                  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี                        
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ส าหรับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เนื้อหาของข้อ ๒ ของค าสั่งดังกล่าว ไม่ได้มีเนื้อหาว่า บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี                             
รองอธิการบดีผู้ ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้นได้รับยกเว้น
ในเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในเรื่องอายุ
แต่อย่างใด ข้อ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการบัญญัติรองรับให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถด ารงต าแหน่งต่างๆ เหล่านั้นได้เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
จะเป็นเช่นใด ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และค าสั่งดังกล่าวโดยทั่วไปมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป ส่วนความในข้อ ๒ วรรคสองนั้น ก็เป็นการบัญญัติรองรับกรณีที่อยู่ในระหว่างการสรร
หาผู้ ด ารงต าแหน่ งมิ ได้มีผ ลเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยคดีนี้ . . .  ฯลฯ. . . ” รายละเ อียดปรากฏตามส า เนา                                                              
ค าพิพากษาฯ                            
  ๒. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจ้าง บุคคลที่
มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจจ้าง
บุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร” หรือ “พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ”  
โดยก าหนดนิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยด้วย จะเห็นว่าข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารโดยไม่ได้มีการจ ากัดอายุ  ข้อบังคับฯ ดังกล่าวจึงไม่
สอดคล้องกับแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากศาลปกครองสูงสุด  ได้วินิจฉัยไว้ว่า “แม้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ จะออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดเงื่อนไขไว้ในข้อ ๒  ให้สถาบันอุดมศึกษามีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการ                  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี                    
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ส าหรับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ตลอดจน ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี                       
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ และผู้ซึ่งอยู่
ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับด้วยก็ตาม แต่เงื่อนไข เช่นว่านี้ ระบุให้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศกึษามาด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

            อย่างอ่ืน… 



๒๘ 
  
อย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ยังจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ กรณีเช่นว่านี้ จึงถือว่า การพ้นจากราชการของ
ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ จึงยังคงต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าในขณะที่มีผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะเป็น           
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๒ แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา และตามนัยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขแดง ที่ อ.๖๕๑/๒๕๖๑ 

๓. ผลจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า บุคลากร
ในวงการศึกษาได้อภิปรายและให้ความเห็นผ่านสื่อมวลชนและในที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ อย่างแพร่หลาย
กว้างขวาง ดังนี้ 

๓.๑ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ให้เพิกถอนมติ                       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
เพราะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายปัญญาฯ ก็อายุเกิน ๖๐ ปี จากนี้มหาวิทยาลัยต้องท าตามกฎหมาย
เพราะค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถือเป็นบรรทัดฐาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยใดที่ท าอะไรไม่ถูกต้องก็อาจถูกฟ้อง             
จึงเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องไปทบทวนและกล้าที่จะแก้ไข เพราะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไม่สามารถไปสั่งการได้ ท าได้เพียงให้ค าแนะน า” และในวันที่ ๑๕ กันยายนนี้ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐ มาประชุมก็จะได้ปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการกรณีอธิการบดี
และการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ต่อข้อถามจะต้องแก้ไขระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรร
หาอธิการบดีหรือไม่ ศาตราจารย์นายแพทย์อุดม ฯ กล่าวว่า “คงไม่ต้องแก้ไข แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนของ
อธิการบดีที่อายุเกิน ๖๐ ปี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้า ฯ และอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น สภามหาวิทยาลัยก็ต้องไปพูดคุย
ว่าจะแก้ไขอย่างไร โดยอาจจะขอความร่วมมือให้ลาออก เพราะหากให้อยู่ในต าแหน่งต่อไปอาจเกิดปัญหาฟ้องร้อง
ตามมา ส่วนที่ยังไม่เสนอขอโปรดเกล้าฯ ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็คงต้องพิจารณาส่งกลับไป
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  สภามหาวิทยาลัยต้องหาทางออก และไปคิดว่าจะท าอย่างไร  เราจะไปบังคับ
ให้เขาออกคงไม่ได้ หากอยู่ในต าแหน่งต่อไปก็อาจถูกฟ้องร้อง ซึ่งถ้าไม่ยอมออกก็อาจท าให้คนที่เสียสิทธิฟ้องร้องได้ 
สุดท้ายศาลก็ต้องตัดสิน ตามแนวทางของศาลปกครองสูงสุด หรืออธิการบดีที่อายุเกิน ๖๐ ปีแล้ว อาจแสดงสปิริต
ลาออกเอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพร้อมท าตามกฎหมาย”  

๓.๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สรุปว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายก -                 
สภามหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน ๕๘ แห่ง มาหารือกรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติ                                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
เพราะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายปัญญา ก็อายุเกิน ๖๐ ปี ซึ่งค าพิพากษาดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สถาบันศึกษาของรัฐที่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีและที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ 
ปี ขึ้นไป โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นเพียง
ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ ซึ่งมี ๔ แนวทาง รวมถึงจะมีข้อเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
แนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสรุปแนวทางดังกล่าว ส่งให้   
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาและ 
                      ตัดสินใจ… 



๒๙ 
  
ตัดสินใจว่าจะใช้แนวทางใด พร้อมทั้งเสนอกรณีอธิการบดีที่อายุเกิน ๖๐ ปีและอยู่ระหว่างรอเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ซึ่งมีอยู่จ านวน ๓ แห่งนั้น จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาด้วยว่าจะให้
ด าเนินการอย่างไร  

๓.๓ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “ที่ดูรายงานผลการหารือร่วมระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากับนายกสภาฯ และอุปนายก สภาฯ จาก ๕๘ มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศที่เป็นส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ ๓ แนวทาง แท้จริงแล้วไม่ใช่แนวทาง แต่เป็นการเสนอข้อกฎหมาย ให้พิจารณา
มากกว่า ประกอบด้วย ๑) ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผูกพันเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เท่านั้น ที่มีปัญหาอธิการบดีทีอายุเกิน ๖๐ ปี และยังปฏิบัติหน้าทีอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถเป็นเกณฑ์กลางได้ ๒) 
กรณีที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะไม่เป็นผลผูกพันกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ แต่มี
ผลผูกพันกับมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการเท่านั้น และ ๓) กรณีที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องไป
หาวิธีการแก้ไขปัญหากันเอง สภาฯ ต้องไปพิจารณาว่าในเมื่อศาลปกครองสูงสุด มีค าพิพากษากรณีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี เป็นตัวอย่างแล้วจะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ส าหรับการสรรหาอธิการบดีเป็นอ านาจหน้าที่ตนใน
การเสนอทูลเกล้าฯ เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งต้องพิจารณาใหม่อย่างระมัดระวัง โดยดูจากค าตัดสินของศาลเป็น
แนวทางกังวลว่าเมื่อเสนอทูลเกล้าฯ รายชื่อไป จะรบกวนเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่  หากโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดีแล้ว มีคนลุกขึ้นมาฟ้องร้อง ทั้งนี้ ต้องสอบถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับรัฐหรือมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็น ส่วนราชการว่าอยากได้อธิการบดีเป็นคนหนุ่มสาวหรือเป็นคนสูงวัย อย่าให้
รัฐมนตรีต้องตอบหรือตัดสินใจคนเดียว เพราะตนมีความคิดส่วนตัวของตน ดังนั้น ทุกสภามหาวิทยาลัยต้องคิด แก้ไข 
ปัญหาในเชิงบริหารให้ดี ทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว ไม่ว่าคิดอะไรต้องท าตามกฎหมาย ไม่ใช่มาเสนอแนวทาง
และข้อกฎหมายให้ตนท า เช่น เสนอให้แก้ปัญหาโดยใช้ มาตรา ๔๔ ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือจะให้ออกเกณฑ์กลางตัดเสื้อตัว
เดียวมาควบคุมการสรรหาอธิการบดีไม่ได้ เพราะถ้าไม่ถูกใจ ไม่พอใจ มาด่าตนอีก ดังนั้นทุกมหาวิทยาลัยต้องไปคิด
หาทางออกเอง”  

๓.๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ก าชับให้เร่ง
ด าเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โดยให้วางแนวทางแก้ปัญหา
ในระยะยาวที่ถูกต้องและมีกฎหมายรองรับ ซึ่งขณะนี้ นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าลังหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้สิ่งที่ตนย้ ามาตลอดคือ ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการ ตามกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจสูงสุดในการก ากับดูแลนโยบายแต่ละแห่ง ส่วนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีอ านาจไปสั่งการ 
ทั้งนี้สิ่งที่สภามหาวิทยาลัยต้องท าคือ ต้องปรับแก้ระเบียบให้ชัดเจนว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอธิการบดีต้องอายุไม่เกิน 
๖๐ ปี ส่วนกรณีที่เสนอให้ออกหลักเกณฑ์กลางนั้น เนื่องจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรีถือเป็นที่สุดแล้ว สภามหาวิทยาลัยต้องเร่งพิจารณา และแก้ระเบียบของตัวเองให้สอดคล้อง เพราะถ้าไม่
ด าเนินการก็จะเกิดปัญหาฟ้องร้องตามมา เชื่อว่าจะมีการฟ้องเกิดขึ้นจ านวนมาก”  

กองการเจ้าหน้าที่และส านักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมหารือ
และพิจารณาแล้วเห็นว่าจากกรณีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวข้างต้น มีผลผูกพันองค์กรอ่ืนหรือไม่เพียงใด 
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๗ และ ๒๑๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ
กับมาตรา ๙, ๗๐ และ ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็นว่า 
ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดย      

 

        ค าพิพากษา… 



๓๐ 
  
ค าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่        
ค าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย และให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้
เท่านั้น ได้แก่ ค าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้นั้นที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย 
เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน ถ้าบุคคลใด ได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันในศาลเพ่ือการด าเนินการใดๆ                        
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกันใหม่                           
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือ
ใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สิน
ใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า ดังนั้น ค าพิพากษา                  
ศาลปกครองจะมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือองค์กรอ่ืนหรือไม่เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละคดี
เป็นกรณีเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากกรณีของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้ถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาลปกครองเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งโดยมีกฎหมายรองรับฐานะให้มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งค าสั่งชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดย
มิชอบ ดังนั้น ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของ ศาลปกครองจึงอาจมีผล  ท าให้การกระท าของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่กระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอน
โดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ                    
ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใด สิ้นผลบังคับลงโดยทันที หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เกิดกรณีพิพาทใดที่ปรากฏข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายนัยท านองเดียวกันกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดไว้ หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่คู่กรณีใช้ดุลพินิจกระท าการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง                            
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดอาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งให้เพิกถอนการกระท า
เช่นว่านั้นได้ และอาจก่อให้ผลกระทบต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการหรือใช้ดุลพินิจ                  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ประเภท “พนักงานมหาวิทยาลัย” สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

กองการเจ้าหน้าที่และส านักงานกฎหมายและนิติการ จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและ                       
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการดังนี้    

๑. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจ้างและการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ                   
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด    

 
 
 

                  ๒. ข้อบังคับ… 



๓๑ 
  

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖                       
หมายเลขแดงที่ อ.๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้าง
บุคคลภายนอกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารโดยไม่ได้มีการจ ากัดอายุ                  
จึงเห็นควรให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    

๓. ออกข้อบังคับหรือระเบียบฉบับใหม่ให้มีความสอดคล้องกับแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าว โดยยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘” และให้มีบทเฉพาะกาลก าหนดว่า “ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารและ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซึ่งด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
ยังคงด ารงต าแหน่งตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือนสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา ไปจนกว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด” ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริการงานของ
มหาวิทยาลัย  

๔. ส าหรับกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ตามข้อ ๑๑ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ว่า “ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง” และให้คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี น าข้อก าหนดของสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการสรรหาอธิการบดีด้วยนั้น เป็นการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ที่สอดคล้องกับแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้ว 

ในการนี้ อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามแนวทางที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ และให้เสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๗๗๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

และ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ 
ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยไม่มีบทเฉพาะกาล เนื่องจากจะขัดกับค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (คดีหมายเลขด า ที่  อ. ๑๙/๒๕๕๖ หมายเลขแดง                                                      
ที่ อ.๖๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ที่ศาลมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดว่า “ผู้มีคุณสมบัติที่จะรับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก จะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในขณะที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว” 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
 
 
            ที่ประชุม... 



๓๒ 
  

 ที่ประชุมมีการอภิปราย  สรุปความดังนี้ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเคยออกข้อบังคับฯว่าด้วยการจ้างบุคคลที่อายุเกิน 60 ปีมาเป็น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นข้อบังคับฯที่ออกเมื่อปี ๒๕๕๘  และระหว่างนั้น มีการท าสัญญาจ้างบุคคลที่อายุเกิน ๖๐ ปี 
มาด ารงต าแหน่ งประเภทบริหารตาม มาตรา ๑๘(ข) คือ คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก และรองคณบดี                                       
รวมจ านวน ๕ ราย ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีว่าส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ที่จะรับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีรวมถึงผู้รักษาการอธิการบดี               
ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่ง พรบ.ระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าจะมาจากข้าราชการพลเรือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างเดียวกับผู้ที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากล่าวและโดยเฉพาะ “ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์” ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวด้วย 

ดังนั้น ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่อายุเกิน 60 ปีมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย  จึงถือว่า
ขัดแย้งกับหลักท่ีศาลปกครองสูงสุดวางไว้  มหาวิทยาลัยจึงต้องแก้ปัญหาสองเรื่อง คือ ๑)  ต้องยกเลิกข้อบังคับว่าด้วย
การจ้างบุคคลที่อายุเกิน ๖๐ ปี มาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)  ๒) จะต้องหาข้อยุติว่าส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่  เพราะหากคุณสมบัติเรื่องอายุไม่เกิน  
๖๐ ปี เป็นคุณสมบัติที่ต้องน ามาปรับใช้ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ดังนั้น กรณีที่บุคคลดังกล่าวอายุเกิน                      
หกสิบปี จะถือว่าขาดคุณสมบัติ จึงต้องให้พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อย่างไร   

ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  และนางสีลาภรณ์ บัวสาย : แล้วมหาวิทยาลัยอ่ืนแก้ปัญหา
อย่างไร  เราน่าจะเอาข้อมูลมาดู 

อธิการบดี            เท่าที่ทราบบางมหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่อายุเกิน ๖๐ ปี แสดงสปิริตลาออกเอง 
แต่หลายท่านยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป รอให้คนไปฟ้องเอาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีท่านคณบดีคณะบริหาร-
ศาสตร์ยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยให้ความเห็นผ่านทางสื่อมวลชนไป
ในทางเดียวกันว่า สภามหาวิทยาลัยต้องเร่งพิจารณาแก้ไขระเบียบของตัวเองให้สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอธิการบดีต้องอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลอายุเกิน ๖๐ ปี 
มาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะไม่เสนอชื่อบุคคลนั้น  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี แต่จะส่งเรื่องกลับไปให้สภามหาวิทยาลัยทบทวน   
ส่วนกรณีที่เสนอให้ออกหลักเกณฑ์กลางนั้น สกอ. จะไม่ท าเนื่องจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนั้นถือเป็นที่สุดแล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี และ                 
ยังด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยต้องหาทางออกแก้ปัญหาเอง  เพราะเป็นผู้แต่งตั้งอาจจะใช้วิธีพูดคุย
ขอร้องให้ออก เพราะถ้าไปปลดออกอาจมีปัญหาการฟ้องร้องคดีตามมา แต่ถ้าไม่ด าเนินการก็จะอาจเกิดปัญหา
ฟ้องร้องตามมาเช่นกัน  

และตามที่นายนราธิป อาษารักษ์ หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ  ได้น าเรียนที่ประชุมไปเมื่อ
สักครู่ว่า ตุลาการศาลปกครองกลางได้ออกมาให้ความเห็นต่อสาธารณะว่า แม้ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะมีผล
ผูกพันเฉพาะคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม  แต่ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ราชการ
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คู่กรณีมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายลักษณะเดียวกัน 
ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนก็จะเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจต้องมีความรับผิด
ทั้งทางแพ่งและอาญา    

 
  ดังนั้น… 



๓๓ 
  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรว่าต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาดังกล่าว จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณายกเลิกข้อบังคับฯว่าด้วยการจ้างบุคคลที่อายุเกิน 60 ปีมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อบังคับฯ
ดังกล่าวขัดกับแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มีอายุเกิน                   
๖๐ ปี จ านวน ๕ ราย (คณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองคณบดี) ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน มีหนึ่งท่านขอลาออก
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งท่านที่ยังอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกข้อบังคับนี้ เพราะข้อบังคับฯ นี้เป็น
เรื่องการจ้างคนใหม่ แต่คนที่อยู่เดิมยังคงผูกพันด้วยสัญญาจ้างที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีมีปัญหาที่ต้อง
พิจารณาว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า คุณสมบัติเรื่องอายุไม่เกิน 60 ปี เป็นคุณสมบัติในการเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหารไม่ว่าจะเป็นอธิการ คณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก ดังนั้น เมื่ออายุเกิน 60 ปีเมื่อไหร่ ก็ย่อมถือว่าขาดคุณสมบัติ 
และผู้ที่ขาดคุณสมบัติก็ย่อมต้องพ้นจากต าแหน่ง (คือทุกต าแหน่งถ้าขาดคุณสมบัติเมื่อไหร่ต้องพ้นจากต าแหน่ง )  
เพราะฉะนั้นถึงแม้ศาลปกครองสูงสุดจะไม่ได้วินิจฉัยไปถึงประเด็นว่าผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่อายุเกิน 60 ปี จะต้องท า
อย่างไร (เพราะคดีนี้เป็นคดีฟ้องเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่ง)  แต่โดยหลักแล้วต้องให้ได้ข้อยุติว่าที่อยู่ในต าแหน่งที่อายุเกิน 
60 ปี เหล่านั้นขาดคุณสมบัติและต้องพ้นจากต าแหน่งหรือไม่ เพราะปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องความความรับผิด  
เพราะหากมีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ขาดคุณสมบัติ แล้วสภามหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการให้เขาพ้นจากต าแหน่ง หากมี
การร้องเรียน สตง. หรือ ปปช. เชื่อว่า องค์กรตรวจสอบภายนอกเหล่านี้จะยึดแนวค าพิพากษาศาลปกครองเป็นหลัก 
เพราะฉะนั้นถ้าใหท้่านเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งบริหารต่อไป  เรื่องใดท่ีท่านใช้อ านาจทางบริหาร เช่น การอนุมัติ
อนุญาตหรือออกค าสั่งทางปกครองอาจเป็นโมฆะ เพราะถือว่ากระท าไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ  เงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่งทีม่หาวิทยาลัยจ่ายให้ หาก สตง. มองว่าเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบ สตง. อาจเรียกเงินคืนจากผู้ด ารง
ต าแหน่ง หรือผู้แต่งตั้งคือสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ในประเด็นว่าผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ จะสามารถ
อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือไม่ อย่างไรนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรท าหนังสือหารือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะเป็นประเด็นท่ีศาลปกครองไม่ได้วินิจฉัยเอาไว้ในคดีนี้ 

ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์    ต าแหน่งรักษาการท าได้หรือเปล่า 
อธิการบดี       การแต่งตั้งรักษาการ ก็ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนตัวจริง เพียงแต่ยัง

ไม่ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นต าแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดี ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือรักษาราชการ ก็ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี    

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  เห็นด้วยว่าควรหารือให้เกิดความชัดเจน ส่วนการยกเลิกข้อบังคับฯ          
ขอถามว่า ข้อบังคับนี้มีการจ้างพนักงานที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี สองประเภท คือประเภทวิชาการ และประเภทบริหารใช่
ไหม ถ้าจะยกเลิกก็ควรยกเลิกเฉพาะประเภทบริหาร ส่วนประเภทวิชาการ ดิฉันเห็นว่าก็ควรให้จ้างได้ เพราะมัน
สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมสูงวัย (aging Society) ที่ประเทศเราคงต้องใช้บุคลากรสูงวัยต่อไป   

อธิการบดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้เฉพาะประเด็นการแต่งตั้งประเภทต าแหน่งบริหาร 
ตามมาตรา 18 (ข) เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ฟ้องเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งอธิการบดี แต่หลักการที่ศาลวินิจฉัยใช้ได้กับ
ต าแหน่งทุกประเภทในมาตรา ๑๘  กล่าวคือ ในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่จ้างเข้ามาท างาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี มันอยู่ในหลักการเดียวกันที่
ศาลได้วินิจฉัยไว้  หากมหาวิทยาลัยต้องการจ้างคนเกินอายุ 60 ปี มาเป็นสายวิชาการ สามารถจ้างโดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  มหาวิทยาลัยอาจจะต้องใช้ช่องทางนี้
แทนการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

นางสีลาภรณ์  บัวสาย ถ้ามีระเบียบกระทรวงการคลังใช้อยู่แล้ว ข้อบังคับนี้ออกมาท าไมตั้งแต่ต้น 
ถ้าจะยกเลิก ดิฉันขอดูข้อบังคับท้ังฉบับ และขอทราบว่าจะมีผลกระทบตามมาอย่างไร  

         อธิการบดี… 



๓๔ 
  

อธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่ เปิดข้อบังคับฉายขึ้นบนจอ) ข้อบังคับนี้มีการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 2 ประเภท   1.) จ้างเป็นพนักงานวิชาการ 2.) จ้างเป็นต าแหน่งบริหาร  ที่แตกต่างจากระเบียบ
กระทรวงการคลังคือ ข้อบังคับนี้ฯสามารถจ้างด้วยอัตราเงินเดือน 1.๕ – ๑.๗ ของเงินเดือนข้าราชการ  แต่ระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนดอัตราค่าจ้างซึ่งเทียบเท่าเงินเดือนข้าราชการหรือต่ ากว่า 

นางสีลาภรณ์  บัวสาย ถ้าอย่างนั้นการยกเลิกข้อบังคับนี้และใช้ระเบียบกระทรวงการคลังแทน          
ก็จะท าให้พนักงานประเภทวิชาการไมไ่ดร้ับเงินเดือน ๑.๕-1.7  

อธิการบดี         ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้มีการจ้างพนักงานสายวิชาการที่มีอายุเกิน 
๖๐ ปี ตามข้อบังคับนี้ มีเฉพาะต าแหน่งประเภทบริหารจ านวน ๕ ท่าน  เพราะฉะนั้นการยกเลิกข้อบังคับนี้ไม่กระทบ
ต าแหน่งทางวิชาการเพราะไม่มีการจ้างต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อบังคับนี้  ส่วนต าแหน่งประเภทผู้บริหารก็
ยังคงผูกพันด้วยสัญญาจ้าง ยังได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามเดิม  แต่ตามที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัย
จะต้องหารือให้ได้ข้อยุติว่าจะต้องท าอย่างไรต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวค าพิพากษาศาลปกครองดังกล่าว 

รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ผมก็เห็นด้วยกับหลายๆ ท่านนะว่า อาจจะต้องไป
ปรึกษาหรือให้ชัดเจนว่ามันมี consequence  ไหม เพราะจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกตอนนี้มันด่วนหรือไม่ด่วน  เพราะ
ยังไงก็เป็นต่อได้  เพราะฉะนั้น ขอให้ไปปรึกษาหารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาก่อน 

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ    ขออนุญาตท่านนายกสภามหาวิทยาลัย คือดิฉันมีประชุมด่วนอีก
อันหนึ่งจะขอออกไปก่อน ดิฉันขอสงวนความเห็นว่า ยังไม่สมควรยกเลิกร่างข้อบังคับในการประชุมครั้งนี้  เนื่องจากยัง
ไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดถึงผู้มีผลกระทบของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก และก็ควรหาข้อยุติจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน 

ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์    ให้บันทึกความเห็นของท่านวลัยรัตน์  ศรีอรุณ ไว้  ท่าน
อธิการบดีว่าอย่างไร เรายกเลิกเฉพาะครึ่งหนึ่งได้ไหมครับ อย่างที่ท่านกรรมการเสนอคือยกเลิกเฉพาะการจ้าง
พนักงานประเภทต าแหน่งบริหาร 

อธิการบดี       ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการจ้างบุคคลใหม่ ไม่ได้มีผลไป
ท าให้บุคคลที่จ้างอยู่เดิมต้องออกจากต าแหน่ง เพราะท่านเหล่านั้นยังคงผูกพันกับมหาวิทยาลัยด้วยสัญญาจ้าง แต่การ
อยู่ต่อในต าแหน่งต่อไปจากนี้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นปัญหาทีม่หาวิทยาลัยต้องหารือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป   

ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   ผมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องหลักการ ถ้าข้อบังคับนี้ มีพนักงานอยู่ 
2 จ าพวก  ถ้าเอาตามท่ีอาจารย์วลัยรัตน์ กับกรรมการหลายทานเสนอ เราก็ควรยกเลิกเฉพาะต าแหน่งบริหารได้ไหม 

อธิการบดี  คงแล้วแตส่ภามหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 
รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย    ผมจะขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับนี้ ด้วย

เหตุผลเดียวกันกับมติที่ประชุมคราวที่แล้ว  และอีกเหตุผลหนึ่งคือเห็นว่า timing ไม่เหมาะสม  แค่นี้เองครับไม่คัดค้าน
มติครับแต่ว่าขอให้บันทึกเอาไว้  

นางสีลาภรณ์  บัวสาย คือดิฉันอยากได้ข้อมูลที่รอบคอบกว่านี้แล้วขอดูเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน
ว่าเขาท าอย่างไร ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่แก้  แต่ถ้าอยากให้เอาข้อบังคับนี้เข้ามาคราวหน้าแล้วก็ช่วยวิเคราะห์มาด้วย
แล้วก็ขอเทียบเคียงมาด้วยแล้วก็อะไรทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพูดถึง  เราจะได้
ออกมติทีม่ั่นใจว่าถูกต้อง 

นายชัช  วงศ์สิงห์ ผมเห็นว่าการยกเลิกข้อบังคับว่าด้วย 60 ปี มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสีย ข้อดีก็
คือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างานบริหาร แต่ข้อเสียก็อาจจะกระทบในเรื่องการขยายโอกาสในการได้ 

         ผู้เชี่ยวชาญ… 



๓๕ 
  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการมาท างานด้านวิชาการที่อายุเกิน 60 ปี เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์อีกคนหนึ่ง
ครับผมขออนุญาตไม่ออกความเห็น 

นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล มีสองประเด็นคือ ๑) โดยหลักการพิจารณาจากค าพิพากษาหน้า 
16 และ 17 นี้ ว่า การอยู่ในต าแหน่งระดับบริหารระดับสูงคืออธิการบดี ซึ่งมีนัยเดียวกับข้อบังคับที่เราก าลังจะ                
แก้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเกิน 60 ไม่ได้  2) ดิฉันไม่กังวลเรื่องการยกเลิกข้อบังคับนี้ เพราะว่ามีสัญญาจ้างผูกพันอยู่ 
การออกข้อบังคับเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ถ้าเราถามไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดิฉันเชื่อว่า
เขาจะตอบว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องพิจารณาเอง  แต่สิ่งที่เราจะก าหนดบังคับนั่นคือตัว
สัญญาว่ามีเงื่อนไขข้อตกลงหรือข้อสงวนสิทธิ์อะไรไหมที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ถ้าไม่มีเงื่อนไขผูกกับข้อบังคับ                    
การยกเลิกข้อบังคับนี้ ดิฉันเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร  

นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ ผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ที่ผมฟังผมคิดว่าก็ต้องขอสงวนตาม
ท่านผู้รู้หลายท่านครับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์    ครั้งที่แล้วเราได้อนุมัติหรือว่าเราได้ใส่ไปในเรื่อง
ของกรรมการสรรหาว่าไม่อนุญาตให้เกิน 60 ปีเข้ามา เพราะฉะนั้นเห็นด้วยการยกเลิกข้อบังคับอันนี้  แต่อยากจะให้
ปรับข้อบังคับให้เหลือเรื่องของต าแหน่งวิชาการคือแยกออกจากกันส่วนบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดมาเกือบ
สามสิบปีแล้ว คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยควรจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเองได้แล้ว   

รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    ตามหลักการจากที่ประชุมครั้งที่แล้วก็คิดว่า 60 ปีก็น่าที่จะ
เป็นเกณฑ์ที่ว่าไม่น่าจะเป็นผู้บริหาร  เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยที่จะยกเลิกส่วนของต าแหน่งบริหาร ส่วนต าแหน่งประเภท
วิชาการน่าจะขอพิจารณาดูระเบียบดูข้อบังคับอีกครั้ง 

ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์      ท่านนายกครับผมคิดว่า กรณีนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบาง
ท่าน อาจจะเห็นไม่ตรงกันกับท่านอธิการบดี ทางสายกลางผมว่ามีมติยกเลิกครึ่งเดียวคือเฉพาะผู้บริหารเป็นทาง          
สายกลาง 

นายกสภามหาวิทยาลัย       ท่านอุปนายก เอาตามที่ท่านอาจารย์อมร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอใช่ไหม  ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ ในขั้นต้นเราจะแก้เฉพาะต าแหน่งผู้บริหารที่อายุไม่เกิน 60 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอย่างนั้นก่อน  แล้วต่อไปก็ให้หารือไปที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าจะท าอย่างไรกับผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว    

ประธานสภาอาจารย์  รวมถึงต าแหน่งคณบดีรองคณบดี ด้วยใช่ไหมครับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   ไม่ทราบว่าที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยผู้บริหารทั้งหมด หรือ

แค่ต าแหน่งอธิการครับ  
อธิการบดี       คดีนี้เป็นเรื่องการฟ้องเรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี แต่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า การเข้าสู่

ต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข)  ซึ่งหมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี                                           
ผู้ช่วยอธิการบดี ลงไปจนถึงผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานอธิการพวกที่เข้าข่ายเป็นประเภทผู้บริหารและโดย
ความเห็นส่วนตัว เห็นว่า หลักการนี้ครอบคลุมต าแหน่งทุกประเภทในมาตรา 18 แต่ถ้ายังคิดว่าต าแหน่งวิชาการไม่
น่าจะมีคนร้องเรียนหรือฟ้องร้องว่าเกิน ๖๐ ปีไม่ได้  ก็คงไว้ก็ได้เอาไว้ให้มีคนฟ้องแล้วค่อยยกเลิก 

นายกสภามหาวิทยาลัย  ตกลงตามความเห็นส่วนใหญ่นะครับ มติที่ประชุมให้แก้ไขข้อบังคับฯ         
โดยยกเลิกเฉพาะต าแหน่งประเภทบริหาร คือยกเลิกเฉพาะข้อ 7  ในข้อบังคับ 

 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 

๖๐ ปี ข้ึนไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... เฉพาะต าแหน่งประเภทบริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข)  
                  แห่งพระราชบัญญัติ… 



๓๖ 
  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษา           
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ.๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม                             
พ.ศ. ๒๕๖๑  และส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ยังคงไว้ตามเดิม   
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในขณะที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี และท าสัญญาจ้างไว้กับมหาวิทยาลัย  
จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป ได้หรือไม่ 
 

หมายเหตุ  ๑. ระเบียบวาระนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง ดังนี้ 
    - นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 

   - นายสุรศักดิ์  ค าคง   
   - นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล   
   - นายชัช  วงศ์สิงห์ 
   - นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 

 ๒. ระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เช่นเดียวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๖๑  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑   
  

๔.๔.๓  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   
    และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  
                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา   ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๑ ได้มีมติงดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง ด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ที่ใช้ในการเบิกจ่ายอีกเท่าหนึ่งของเงินประจ าต าแหน่ง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้คณะ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะทดแทนไปพลางก่อน จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และ                
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้
เงินรายได้ของคณะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการที่
ได้รับ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินของคณะตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จนกว่าจะแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ 

โดยที่ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการ 

       ปฏิบัติงาน… 



๓๗ 
  
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ และให้เสนอ    
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดย (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับเดิม   หลักเกณฑ์ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่ า 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

     ข้อ ๕ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ในกฎ 
ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม
บัญชีแนบท้ายกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าว และมีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอก เหนื อจ าก เ งิ น เ ดื อนของข้ า ร าชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

การเบิกจ่ ายเงินประจ าต าแหน่ งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของต าแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามจ านวนอัตราที่กฎหมายก าหนด นอกเหนื อ  
จากนั้น ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
หรือเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ในกฎ ก.พ.อ. การ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชีแนบท้ายกฎ 
ก.พ.อ. ดังกล่าว และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ งิ น เ ดื อ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอก เหนื อจ าก เ งิ น เ ดื อนของข้ า ร าชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

การเบิกจ่ าย เงินประจ าต าแหน่ งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของต าแหน่ง ตาม
วรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินตาม
จ านวนและอัตราที่กฎหมายก าหนด  

กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรค
สองได้เต็มจ านวนและอัตราที่กฎหมายก าหนด ให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือเงิน
รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการ แล้วแต่
กรณี  
 



๓๘ 
  

หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับเดิม   หลักเกณฑ์ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มา

บังคับใช้กับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการ
แทนหรือรักษาการในต าแหน่งตามข้อ ๕ ในกฎ 
ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

ข้อ ๕  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ในกฎ 
ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม
บัญชีแนบท้ายกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าว  

การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามจ านวน
และอัตราที่กฎหมายก าหนด และให้น าความในข้อ ๔ 
วรรคสาม มาบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลม  
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน หรือ
รักษาการในต าแหน่งตามข้อ ๕ ในกฎ ก.พ.อ. การ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ด้วย 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและ  
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนจากเงินรายได้
ตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ให้เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการ เว้นแต่ 
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และผู้ช่วย
อธิการบดี ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖  การเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ตามข้อ ๔ 
วรรคสอง และข้อ ๕ วรรคสอง ให้เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการ เว้นแต่ 
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และผู้ช่วย
อธิการบดี ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการ
แทน หรือรักษาการในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
และปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งดังกล่าว ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน 

ตามข้อ ๔ วรรคสี่ และข้อ ๕ วรรคสาม 



๓๙ 
  

หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับเดิม   หลักเกณฑ์ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่ 
นอกเหนือจากเงินเดือนของต าแหน่ง และให้น าความ
ในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาบังคับใช้ 

 

ข้อ ๘ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารด้วยเงินรายได้ ตามอัตราที่ก าหนดใน
บัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

ข้อ ๗  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหาร แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ให้
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการ 
บริหารจากเงินรายได้ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
        การจ่ ายค่ าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง  ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเหตุผลและความจ าเป็น ระยะเวลา
การจ่ายเงิน ความคุ้มค่า คุ้มทุนของหลักสูตร และ
สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
เป็นส าคัญ เ พ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารแนบท้ายประกาศ  
 

ต าแหน่ง ตามประกาศฉบบัเดิม 
อัตรา (บาท/เดือน) 

ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับใหม่
อัตรา (บาท/เดือน) 

๑. ผู้ชว่ยคณบดี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

๒. หัวหน้าภาควชิา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้า
สาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ 
 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
 

๓. รองหัวหน้าภาควิชา หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา 

๒,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ – 

๔. ประธานหลักสูตร ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ 

๕. ประธานสภาอาจารย์ ๕,๖๐๐ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
๖. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ ๓,๕๐๐ ไม่เกิน ๓,๕๐๐ 
๗. หัวหน้าส านักงาน  สังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

๓,๕๐๐ ไม่เกิน ๓,๕๐๐ 

 

            จึงเสนอ... 



๔๐ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทั้งนี้  ตามมาตรา ๑๕ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง            

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร   หน้าที่ ๒ ข้อ ๔          
วรรคสาม ดังนี้ “กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามวรรคสองได้เต็มจ านวนและอัตราที่กฎหมายก าหนด...” 

๒. ในบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารแนบท้ายประกาศ ให้เพ่ิมเติม 
ข้อความ ดังนี้  “ให้คณะจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์โดยใหค้ านึงถึงเงินรายได้ของคณะ และอธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ” 
 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
          

   ๔.๔.๔  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island  
    University สหรัฐอเมริกา 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อนึ่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา            
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบในหลักการ และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ แปลข้อความในข้อ (๒) (๓) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ง 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา(College of 

Pharmacy, Long Island University, New York, the United States of America) 
บุคคล… 



๔๑ 
  
บุคคล Associate Professor Suzanna Gim, Pharm D. MPH  
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 suzanna.gim@liu.edu 
 ที่อยู่  ๗๕ Dekalb, Brooklyn, New York ๑๑๒๐๑, USA 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ เมืองบรูคลิน (Brooklyn)           

มหานครนครนิวยอร์ก (New York) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนผลงานด้านการเรียน การสอนและการวิจัยทาง
เภสัชกรรม อีกทั้งเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประกอบอาชีพทางเภสัชกรรมและการวิจัย วิทยาลัยเภสัชกรรม 
มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ เป็นสถาบันทางการตลาดงานด้านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาและ
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน และเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตร                 
เภสัชศาสตรบัณฑิตในเมือง บรูคลิน (Brooklyn) มหานครนิวยอร์ก (New York) สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเด่น ดังนี้ 

๑. เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาสู่การประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมผ่านทางการฝึกปฏิบัติงาน การวิจัย และ
การเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์  

๒. เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้แขนงต่าง ๆ ได้แก่ เภสัชกรรมคลินิก สถาบันวิจัย และวิชาชีพด้านสาธารณสุข
อ่ืน ๆ ได้แก่ การพยาบาล การบ าบัดทางกายภาพ การเป็นผู้ช่วยแพทย์ การสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็น
สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

๓. เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
๔. ผู้บริหารมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์
แลนด์ ดังนี้ 
วันที่ ๑๔ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์ สหรัฐอเมริกา          
ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์                       
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมไปถึงเข้าศึกษาดูงานการระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลใน  
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายชื่อดังนี้ 

Assoc. Prof. Dr. Suzanna Gim รองศาสตราจารย์สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
Mr. Nabriel Jose Hernandez นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
Ms. NadineFahimDandan นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
Ms. JulieNargis Samuel นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
Ms. Rachelle Louis  นักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม 
 

สรุปสาระ... 



๔๒ 
  
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 

๑. เป็นบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College  
of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา 

 ๒. จุดประสงค์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึกอบรมเชิงประสบการณ์  
ดังนี้  

I.  วิทยาลัยจะแต่งตั้งตัวแทน และ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ.จะแต่งตั้งบุคคลเพ่ือร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้: 

(๑) คัดเลือกนักศึกษา ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. ตามประสบการณ์ที่ถูกก าหนด 
 (๒) ทบทวนหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสม่ าเสมอ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ   
     นักศึกษา 
(๓) มีการตกลงกันโดยเฉพาะว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่   
     เกิดข้ึนจากอีกฝ่ายหนึ่งในการด าเนินโครงการเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม 

 

II. วิทยาลัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้: 
(๑) วิทยาลัยจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ซึ่งจะไม่ได้รับค่าตอบแทน) ของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. ให้ปฏิบัติ  

หน้าที่ประสานงานตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง วิทยาลัย กับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. 
(๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินของวิทยาลัยและคาดการณ์จ านวน

นักศึกษาที่จะส่งมาร่วมกิจกรรมความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. 
(๓)  วิทยาลัยตกลงที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายแก่  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตัวแทน 

พนักงาน  และผู้รับมอบอ านาจจากการใด ๆ ของวิทยาลัย และทุกกรณีที่เกิดการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของพนักงาน ตัวแทนพนักงาน และนักศึกษา ของวิทยาลัยเอง โดยวิทยาลัยจะจัดหา
หลักฐานตามข้อก าหนดของการประกัน ซึ่งมีหลักประกันข้ันสูงสุด ดังนี้ 

(ก)  ความรับผิดทางวิชาชีพทางการแพทย์ 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) เหรียญสหรัฐ ต่อครั้ง และ 
 วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ (สามล้าน) เหรียญสหรัฐ 
(ข)  ความรับผิดทั่วไป 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) เหรียญสหรัฐ ต่อครั้ง และ 
 วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ (สามล้าน) เหรียญสหรัฐ 
 

III.  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. รับผิดชอบในการด าเนินการด้านการศึกษาและฝึกอบรมภายใต้สิทธิ์ของวิทยาลัย
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้: 

(๑) ให้โอกาสเพ่ือประสบการณ์ด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแก่นักศึกษา 
(๒) ให้การบริการโดยไม่ต้องพ่ึงพานักศึกษา 
                 (๓) ปรึกษา… 



๔๓ 
  

(๓) ปรึกษากับคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อการเลือก การสอน และการให้ประสบการณ์การเรียนรู้   
                          และเพ่ือการประเมินผลของนักศึกษา 

(๔) จัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่จ าเป็นต่อวัตถุประสงค์ของโครงการแก่  
     นักศึกษาและคณาจารย์  
 

IV. วิทยาลัย และ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครในการจ้างงานหรือการ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว ลัทธิ เพศสภาพ หรือชาติก าเนิด 

 

V. นักศึกษาที่ได้รับเลือกจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. จะไม่ถือว่าเป็นพนักงานของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. 
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ (เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการชดเชยคนงาน) นักศึกษาที่ได้รับเลือกจาก  

 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. จะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม .อบ. แต่จะได้รับเครดิต
ประสบการณ์การปฏิบัติงานร้านขายยาขั้นสูงของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมกับหลักสูตร นักศึกษา 

 และคณาจารย์จะปฏิบัติตามกฎระเบียบระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอน และนโยบายของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. 
ในระหว่างช่วงเวลาการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ.มีสิทธิที่จะยกเลิกการใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกอุปกรณ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองใด ๆ ของนักเรียนหรือคณาจารย์ที่มีการละเมิดกฎระเบียบขั้นตอนและ
นโยบายของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการ
หารือกับตัวแทนที่เหมาะสมของวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. มีสิทธิ์ที่จะด าเนินการทันทีเมื่อจ าเป็น
เพ่ือให้การด าเนินงานไม่หยุดชะงัก 

 

๒. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และต่อเนื่องปีต่อปี เว้นแต่จะมีฝ่ายหนึ่ง       
ฝ่ายใดแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถึงวันที่มีผลเปลี่ ยนแปลง/ยกเลิกล่วงหน้า อย่างน้อย                      
๒ เดือน 
      ๔. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์
ภูริปรีชา ต าแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี  
            ๕ .  ผู้ ล ง น า ม ใ น บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ฯ  ข อ ง  College of Pharmacy, Long Island University คื อ                                 
John M. Pezzuto ต าแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒… 



๔๔ 
  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร

ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม            
น้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน 
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University 
สหรัฐอเมริกา  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
      ๖.๒  รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) กรณี การขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
       ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม  
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               เลิกประชุม... 



๔๕ 
  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 


