๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๘. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๐. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๑. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๘. นายไท แสงเทียน
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน…

๒
๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
๔. นายสุรชัย จูมพระบุตร
๔. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๕. นายนภดล พัฒนะศิษยอุบล
๖. นายทรงพล อินทเศียร
๗. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
๙. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๒. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๒. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๓. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การขออนุญาตให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ตามที่ เ มื่ อ มี ก ารจั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง จึงขออนุญาตให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การรับที่ดินขึน้ ทะเบียนราชพัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นํ า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ท ร าบ ด้ วยม ห าวิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี
วิทยาเขตมุกดาหาร ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๒๑๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งความประสงค์ขอนําที่ดิน
ที่ได้รับอุทิศเพื่อใช้ในการจัดสร้างถนนเข้า-ออกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ในท้องที่ตําบลมุกดาหาร
อํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ความกว้ า ง ๕๐ เมตร ความยาว ๗๒๐ เมตร คิ ด เป็ น เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
๒๒ – ๒ – ๐๐ ไร่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จํานวน ๑ รายการ
ส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารแจ้งว่า ได้ดําเนินการรังวัดปักหลักเขตที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบ
การนําขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงได้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมอีก เป็นจํานวนเนื้อที่
ประมาณ ๓ – ๑ – ๐๐ ไร่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนาบันทึกถ้อยคํา (สร.๑๓) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
ซึ่งรวมที่ดินที่อุทิศให้ทั้งหมดประมาณ ๒๕ – ๓ – ๐๐ ไร่ แต่จากการรังวัดตามหลักวิชาการ เพื่อดําเนินการปักหลัก
เขตที่ราชพัสดุแล้ว ได้เนื้อที่รวมประมาณ ๒๖ – ๐ – ๙๖ ไร่ และสํานักงาน ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้รับรายการที่ดิน
ดังกล่าวขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.๕๐๖ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่มุกดาหาร ที่ กค ๐๓๑๑.๔๒/๒๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
/จึงเรียน...

๔
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
นํ าเสนอที่ ประชุ มเพื่อทราบ ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติใ ห้ค ณะศิล ปศาสตร์ ตั้ งแผนปฏิ บัติ ก ารและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย ในโครงการ
อบรมหลักสูตรทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านสําหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค จํานวน ๔,๗๓๗,๖๐๐ บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากกําหนดการจัดโครงการในครั้งต่อไป จะเริ่มต้นในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เนื่องจากการประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องเร่งจัดทําเอกสารสรุปหลังจากการประชุม เพื่อแจกให้กับ
ผู้นําเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมงบประมาณทั้ง ๒ โครงการ เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๔,๗๗๐,๖๐๐ บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ซึ่ ง การอนุ มั ติ ตั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในข้อที่ ๑๔ ระบุในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นรีบด่วนต้อง
เบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔ (เงินผลประโยชน์, เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินทุน
คณะ ในกรณีนี้ เป็นเงินทุนคณะจากค่าบริการวิชาการ) โดยมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ แล้วให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
พร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของคณะศิลปะศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตร
ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านสําหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค จํานวน ๔,๗๓๗,๖๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๔,๗๗๐,๖๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้วรวม
๖๗๒,๒๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๓ รายงาน...

๕
๑.๒.๓ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารงานวิชาวิชาการ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๑๖ รายวิชา โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ และ
ได้ กํ า หนดรายละเอี ย ดการทวนสอบ เพื่ อ เป็น กรอบในการดํ า เนิ น งานโดยพิ จ ารณาจาก วัตถุ ประสงค์ร ายวิ ช ากั บ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความสอดคล้องของเนื้อหาการสอนกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พิจารณา
เลือกรายวิชาที่มีค่าคะแนนจากผลการสอบที่สูงหรือต่ํา หรือรายวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาตกจํานวนมาก ใช้วิธีการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน มคอ. ๓ มคอ. ๕ คะแนน ข้อสอบ ชิ้นงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
หรือผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผลการทวนสอบพบว่า ในประเด็นความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้
มี ๑๐ รายวิชา ที่สอดคล้องกัน และมี ๖ รายวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน
ด้านเนื้อหาวิชากับแผนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันจํานวน ๑๑ รายวิชา
ไม่สอดคล้อง ๕ รายวิชา
ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับแผนการสอน
มีความสอดคล้องกัน ๘ รายวิชา ไม่สอดคล้องกัน ๘ รายวิชา
ด้ า นความสอดคล้ อ งของมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ กั บ แผนการวั ด ประเมิ น ผล มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
๙ รายวิชา ไม่สอดคล้องกัน ๗ รายวิชา
คณะกรรมการได้เสนอแนะการปรับปรุงรายวิชาและให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชานําไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๔ แจ้งคําสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และความเห็นของสํานักงานยุติ
การดําเนินคดีเพ่งและอนุญาโตตุลาการ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานและสําเนาคําเสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ ๙/๒๕๕๕ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างบริษัท กําจรก่อสร้าง จํากัด ผู้เรียกร้อง
/มหาวิทยาลัย…

๖
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้านไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้แต่งตั้งพนักงานอัยการดําเนินการแก้ต่าง
ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีพิพาทกันตามสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษากรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และโอนสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารจัดการเก็บผลประโยชน์ สัญญาเลขที่ ม.อบ.o๑/๒๕๔๘
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดว่าให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้านชําระหนี้แก่ผู้เรียกร้องจํานวนที่ผิดนัดเป็นเงิน ๑๔,๓๑๒,๕๖๘ บาท กับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี โดยแบ่งคิดดอกเบี้ยตามงวดที่ผิดนัดแต่ละงวดเริ่มแต่งวดปีที่ ๕/๑๑ (งวดสิ้นเดือนเมษายน
๒๕๑๑) จนจนถึงงวดปีที่ ๖/๖ (งวดสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔) รวม ๘ งวด (ตามงวดที่ปรากฏตามตารางผ่อนชําระ
หนี้โครงการสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอกสารหมายเลข ๔ ท้ายคําเสนอข้อพิพาท) จนกว่าจะ
ชําระเสร็จแต่ละงวด กับหนี้ที่ค้างชําระนับแต่บอกเลิกสัญญาซึ่งผู้เรียกร้อง เรียกร้องเป็นเงิน ๒๕๙,๔๓๓,๓๙๖.๑๙ บาท
และดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ ๖ ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น เสนอข้ อ พิ พ าท (๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕) จนกว่ า ชํ า ระเสร็ จ
ส่วนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายคําชี้ขาด
สํานักงานยุติการดําเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรเพิกถอนคําชี้ขาด
ดังนี้
ประเด็นข้อเรียกร้องในเรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้าน ผิดสัญญาไม่ชําระหนี้ค่าก่อสร้าง
ตามสั ญญาร่ วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา และโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี นั้น ยังต้องถือว่าสัญญา
ดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาเพราะนอกวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลให้สัญญาเป็นโมฆะและเห็น
พ้องด้วยกับความเห็นแย้งของอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยที่ได้วินิจฉันไว้แล้วทุกประการการที่คณะอนุญาโตตุลากร
เสียงข้างมากวินิจฉัยว่าได้เคยมีมหาวิทยาลัย ๗ – ๘ แห่ง เคยทําสัญญาทํานองเดียวกับสัญญาพิพาทนี้มาแล้วมาเป็น
ข้ออ้างนั้นก็ไม่ชอบ เพราะเมื่อถือว่าเป็นสัญญาที่กระทํานอกวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่จําต้องวินิจฉัยในประการอื่นอีก
ทั้งพยานคื อ ศาสตราจารย์ ประกอบ วิโรจนกูฎ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ล งนามในสัญญาก็ถู ก
คณะกรรมการดําเนินการทางวินยั โดยมีพฤติการณ์ที่มิชอบส่อไปในทางทุจริต
สําหรับประเด็นการโอนสิทธิเรียกร้องนั้น เมื่อบริษัท กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยให้แก่ ธนาคารโดยทําหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันเป็น
การปฏิบัติตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว การโอนย่อมจะสมบูรณ์จึงต้องถือว่า สิทธิเรียกร้องของบริษัท กําจรกิจ
ก่อสร้าง จํากัด ในการรับเงินตามสัญญาตกเป็นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวนับแต่นั้นมา การที่คณะอนุญาโตตุลาการ
เสียงข้างมากวินิจฉัยว่า เป็นเพียงการโอนสิทธิรับเงิน และยังมีผลให้ไม่เป็นการโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญา สัญญาระหว่าง
บริษัท กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังคงกลับไปเป็นเช่นเดิม ข้อนี้เห็นว่าเป็นการชี้ขาด
ตามอําเภอใจโดยไม่ได้พิจารณาข้อกฎหมาย ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดแจ้งเพราะเมื่อโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์และ
มหาวิทยาลัยและธนาคารได้ตกลง ในเรื่องหนี้ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
/จึงเรียน…

๗
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔o ขอให้ส่งสํานวนไปให้
พนักงานอัยการที่มีอํานาจดําเนินการยังศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาตามข้อพิพาทเพื่อดําเนินการยื่น
คําร้องขอให้เพิกถอนต่อไป ทั้งนี้ ภายใน ๙o วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่พนักงานอัยการ
ผู้รับมอบอํานาจผู้คัดค้านได้รับสําเนาคําชี้ขาด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ที่ ๕๑ มติ ที่ ป ระชุ ม แก้ ไ ขเป็ น มอบให้ น ายไท แสงเที ย น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ทําบันทึกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕
ในกรณีที่มคี วามจําเป็นต้องเบิกจ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับเงินค่าจ้างจากสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดําเนิน
โครงการสํารวจและนําเข้าข้อมู ลโครงการสร้างพื้นฐานภาพรัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) ดังนั้น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการดังกล่าว
รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
/๒) สํานักงาน...

๘
๒) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ขออนุมัติ
ตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘๕,๒๐๐ บาท
(แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) เนื่องจากได้จัดเก็บค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จึงถือเป็น
เหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับดําเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๒/๖๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จํานวน
๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จํานวน
๘๕,๒๐๐ บาท (แปดหมื่ น ห้ า พั น สองร้ อ ยบาท) รวมเป็ น งบประมาณที่ ข อตั้ ง เพิ่ ม จํ า นวน ๓๒๒,๒๐๐ บาท
(สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้ายบาทถ้วน)
มติที่ประชุม
อนุมัติ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๓๗,๐๐๐ บาท
(สองแสนสามหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้ ว น) และสํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและสารสนเทศ
จํานวน ๘๕,๒๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มจํานวน ๓๒๒,๒๐๐
บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้ายบาทถ้วน)
๔.๑.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พั ฒ นา นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๖ ได้ เ ห็ น ชอบกรอบงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท และสํานักงบประมาณ
ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว
๑) ผลการดําเนินงาน: พบว่า ส่วนมากผลการดําเนินงานยังไม่สรุปผล
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานกับคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
และทุกคณะ/หน่วยงานควรพิจารณาเร่งรัดดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด
/๒) ผลการ…

๙
๒) ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ: ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการเบิกจ่าย ๓๔๖,๕๗๑,๖๓๖.๔๗ บาท ร้อยละ ๔๗.๒๗ ของแผนงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งเกินเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดภาพรวมร้อยละ ๔๖ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๒) เมื่อพิจารณา
ผลการเบิกจ่ายจําแนกตามประเภทงบประมาณ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุน สูงที่สุด
จํ า นวน ๒๐๙,๔๓๔,๕๐๐ บาท (ร้ อ ยละ ๖๘.๖๘ ของแผนฯ) รองลงมา คื อ งบบุ ค ลากร จํ า นวน
๑๑๑,๓๒๐,๔๕๒.๖๑ บาท (ร้ อ ยละ ๕๑.๑๓ ของแผนฯ) งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวน ๒๕,๘๑๖,๖๘๓.๘๖ บาท
(ร้อยละ ๓๗.๔๖ ของแผนฯ) ในส่วนของงบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด
(ร้อยละ ๓๕ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๒) ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด และบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลกําหนด เพื่อส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
(๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗) และให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ ในการรายงานครั้ ง ต่ อ ไป ในตารางข้ อ มู ล ด้ า นการเบิ ก จ่ า ยของ คณะ/หน่ ว ยงาน ที่ มี ผ ลการ
ดําเนินการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย กองแผนงานควรจัดทําคําอธิบายรายละเอียดการเบิกจ่ายและระบุสาเหตุที่ทํา
ให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนดด้วย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ ๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการดําเนินการตามระบบการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน นั้น โดยได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (สิ้นไตรมาสที่ ๒) ในการนี้ กองแผนงาน ได้รวบรวมและสรุปผลการ
ดํ า เนิ น งานตามการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๗
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน : มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง จํานวน ๘ ความเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน พบว่ามี ๑ ความเสี่ยงที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด คือ ความเสี่ยงที่ ๖ ระบบอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยขัดข้อง
/จึงเรียน…

๑๐
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๗)
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครัง้ ที่ ๑๐)
นางจุ ฑ ามาศ หงษ์ ท อง รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่ อ นไขการสํ า เร็ จ การศึก ษาของนั ก ศึก ษาระดับ บั ณ ฑิต ศึก ษา ประจํ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๖ (ครั้ ง ที่ ๑๐)
มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๓ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน และระดับปริญญาเอก
จํานวน ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตร์
จํานวน ๑ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน ๑ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐) จํานวน ๓ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ทั้ง ๓ ราย

/ระเบียบวาระที่ ๔…

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณารับทราบการให้เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ๒ ราย และมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ๑ ราย เป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๒ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒) เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร เนื่องจากจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่กําหนด ๕ คนต่อปีการศึกษา จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร
๖ ปี เน้นบริบาลเภสัชกรรม ทําให้ความนิยมศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขานี้ลดลง และมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่จัดการเรียนการสอนควบคู่และครอบคลุมองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้อยู่
แล้ว
๓) สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๓.๒) หลักสูตรที่มีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสูตรที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และข้อ (๓.๓) หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจําเป็นในการผลิตบัณฑิต
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ปิด
หลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสําเร็จการศึกษาไปแล้ว
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๔.๓.๒ การขอเปิด…

๑๒
๔.๓.๒ การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และการขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๗ รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) คณะเภสัช ศาสตร์ ขอเปิ ด รายวิ ชาใหม่ หมวดวิช าเฉพาะ กลุ่ม วิช าชีพ เลือ ก
จํานวน ๗ รายวิชา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาเฉพาะทางมากขึ้น และปรับปรุงรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต
ให้เหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร มีประสิทธิภาพเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะ
เฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒) ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยเพิ่มรายวิชาใหม่จํานวน ๑๐ รายวิชา ซึ่งจํานวน ๗ รายวิชาเป็นรายวิชาที่ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และอีก
๓ รายวิ ช า เป็ น รายวิ ช าที่ เ คยเปิ ด และบรรจุ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
สภาอนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อยู่ระหว่าง สกอ. พิจารณารับทราบหลักสูตร
๓) สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้ว รายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หากบรรจุรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
เลือกไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน ๗ รายวิชา และขอปรับปรุงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒๓ หลักสูตร
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จํานวน ๘๔ หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔๖ หลักสูตร ปริญญาโท ๒๗ หลักสูตร และปริญญาเอก ๑๑ หลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามสภาพจริง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนา
/คุณภาพการศึกษา…

๑๓
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ต รวจสอบจํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ป ระจํา หลั ก สูต รและอาจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับประกาศเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจํานวนนั้นต้อง
เป็นเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
๒) หลักสูตรระดับบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทํา
หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจํ า ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รหนึ่ ง หลั ก สู ต รใดเท่ า นั้ น และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้
(๒.๑) หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น
อาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย ๓ คน
(๒.๒) หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์
ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย ๓ คน
๓)
อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา
นอกเหนื อ จากการที่ ไ ด้ กํ า หนดเรื่ อ งจํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กําหนดให้อาจารย์ประจําผู้ใดเป็นอาจารย์ประจําใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้อาจารย์ประจําผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจําอยู่แล้ว
๔) อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กําหนด
เรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ใน
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กําหนดให้อาจารย์ประจําผู้ใดเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้อาจารย์ประจําผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
จากการดําเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเล่มหลักสูตร จํานวน ๒๓ หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี ๑๓
หลักสูตร ปริญญาโท ๖ หลักสูตร และปริญญาเอก ๔ หลักสูตร สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบจํานวน
และคุณวุฒิแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
/จึงเรียน...

๑๔
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อนุ มั ติ ตามมาตรา ๑๕ (๖)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อจัดทํา สมอ. ๐๘ ประกอบการเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อไป
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ ให้เร่งดําเนินการและ
สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
๒. มอบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตศึกษา มีงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับดีต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งเลื่อนวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เนื่องจากว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้กําหนดวันที่สัมภาษณ์และการพิจารณารายละเอียดของ
ผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จะมีการแสดงวิสัทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้กําหนดให้เป็นวันประชุม
สภามหาวิทยาลัยที่แจ้งไว้ล่วงหน้า และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องนํารายชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นอธิการบดี
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รู้ข้อมูลใน
เบื้องต้น ซึ่งแบ่งออกเป็นเอกสารกับการสัมภาษณ์ และในการสัมภาษณ์จะมีเวลาค่อนข้างน้อยเนื่องจากระยะเวลา
กระชั้นชิด และในเบื้องต้นได้นําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นว่า
ควรเลื่อนวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจากเดิมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ออกไปอีก เพื่อคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีจักได้มีเวลาในการจัดทํารายละเอียดต่างๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อให้เรียบร้อยและรอบคอบต่อไป จึงเรียนที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

จากเดิมวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

/ระเบียบวาระที่ ๖...

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ กํ า หนดในวั น เสาร์ ที่
๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

...................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

……….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๗

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

