รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบอลรูม ๑/๑ ชั้น ๘ โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต
๔. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
อธิวาสน์พงศ์
๘. นางอรวรรณ
ชยางกูร
๙. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
๑๐. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา
มูลสาร
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน
สุทธิพินิจธรรม
๑๒. นายวิโรจน์
มโนพิโมกษ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
๑๕. นายชัช
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส
๑๗. นางอรอนงค์
๑๘. นายธีระศักดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กอบบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
วงศ์สิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จิตต์เจริญ
งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม…

๒
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์อมร
๒. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
๓. นายโอภาส
๔. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายนิกร
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
๖. รองศาสตราจารย์วินิช
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อินทิรา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท

จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วีสเพ็ญ
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วัฒนกูล
ประเภทผู้บริหาร
พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
ซาฮีร์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โนทะยะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
ศรีบุญโรจน์ ผู้แทนนายอภิชัย เตชะอุบล

๒. นายสหรัฐ
๓. นายรัชตกร

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จานวน ๖ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์
๒. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
บุญ-หลง
๓. นายโอภาส
เขียววิชัย
๔. นายนิกร
วีสเพ็ญ
๕. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
๖. รองศาสตราจารย์วินิช
พรมอารักษ์
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๑.๒ การอนุญาต…

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้ง
นี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้เสนอแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ระยะ ๕ ปี เพื่อดาเนินการระหว่างปี ๒๕๕๔ –
๒๕๕๙ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแผนการดาเนินงาน ๔ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการสารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๔) กิจกรรม
สร้ า งจิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์ พัน ธุกรรมพืช รวม ๙ โครงการ นั้ น ผู้ รั บผิ ด ชอบโครงการได้ จัด ทารายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานรอบ ๖ เดือน เพื่อเสนอต่อสานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ขอนาเรียนความคืบหน้าในการดาเนินงานดังกล่าวใน
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดนิทรรศการเพื่อรายงานผลการดาเนินโครงการ
ต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น รวมทั้ง
แสดงผลงานวิชาการที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น จากงานพิ ธี ฯ แล้ ว ควรเปิ ด ให้ นั ก ศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไปได้ มี โ อกาสรั บ ชม และ
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
๒. ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

/ระเบียบวาระที่ ๒...

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒ – ๓ ให้จัดเรียงลาดับของระเบียบวาระ ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
จากเดิม ๑.๑.๒ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันคลังสมอง แก้เป็น ๑.๑.๓ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันคลังสมอง
จากเดิม ๑.๑.๓ การขอลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ และการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ แก้เป็น ๑.๑.๔
การขอลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และการแต่งตั้ง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
/จากเดิม ๑.๑.๔…
จากเดิม ๑.๑.๔ การขออนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุม แก้เป็น ๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
และแก้ไขรายงานการประชุมระเบียบวาระดังกล่าว เป็น
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุม สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้ งนี้ มี
ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน้ า ๑๒ บรรทั ด สุ ด ท้ า ย แก้ ไ ขจากเดิ ม เครื่ อ งราชให้ เ อาเฉพาะชั้ น สู ง สุ ด แก้ เ ป็ น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ระบุเฉพาะชั้นสูงสุด
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๑๕ แก้ไขจากเดิม เป็นดังนี้
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เนื่องจากแหล่งงบประมาณที่จะใช้เพื่อการบริหารกองทุนฯ นั้น เป็น
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงต้องอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามความในข้อ ๗.๑.๕ และ ๗.๒
๒. แ ก้ ไ ข ค า จ า กั ด ค ว า ม ต า ม ร่ า ง ร ะ เ บี ย บ ฯ ข้ อ ๔ จ า ก เ ดิ ม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.บ.” เป็น “ก.พ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. ควรพิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในส่วนของรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ ในด้าน
ต่างๆ สอดคล้อง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
/๔. การกาหนดอานาจหน้าที่...

๕
๔. การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
๕. เพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ในการ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้ง พิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อดาเนินการดังกล่าว
แล้ว ควรจะต้องขอทาความตกลงกับสภามหาวิทยาลัย และหรือ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในทันที
ที่มีการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามก่อนนาไปประกาศใช้ต่อไป
หน้ า ๑๘ บรรทั ด ที่ ๑๕ แก้ ไ ขจากเดิ ม มอบมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แก้ เ ป็ น มอบ
อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นโครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด
โดยขณะนี้ ได้ ดาเนิ น การก่ อสร้ า งโดย ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด เจ้า จอมก่อ สร้ างสุ ริ นทร์ ลงนามสั ญ ญา วั นที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕ งบประมาณ ๗๐,๖๒๘,๒๖๒ บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง คือ บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ่ง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๑,๒๖๐,๙๙๕ บาท ทั้งนี้ ได้ประชุมเปิด
โครงการก่อสร้างในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ในการดาเนินการแจ้งชื่อบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด เป็นผู้ทิ้งงานนั้น หลังจากบริษัทฯ
ดังกล่าวได้ชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญา มายังมหาวิทยาลัยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ระหว่าง
การรวบรวมเอกสารเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส าหรั บ การด าเนิ น การทางด้ า นกฎหมายกั บ บริ ษัท ฯ ดั งกล่ า ว นั้ น โครงการจัด ตั้ ง กอง
กฎหมายได้ดาเนินการขอริบหลักประกันสัญญาจากธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นหลักประกัน
เงินล่วงหน้าที่เหลือ ประมาณ ๑๔ ล้านบาท และ หลักประกันสัญญา ประมาณ ๖ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เป็นโครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด
โดยขณะนี้ได้ดาเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าจอมก่อสร้างสุริน ทร์ งบประมาณ ๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันดาเนินงานก่อสร้างได้
ประมาณร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจะทาการทดสอบระบบใหญ่เบื้องต้น
ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะทดสอบจริงในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
/ในการดาเนินการ…

๖
ในการดาเนินการแจ้งชื่อบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด เป็นผู้ทิ้งงานนั้น หลังจากบริษัทฯ
ดังกล่าวได้ชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญา มายังมหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
สรุปข้อเท็จจริงของเลขานุการคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาต่อไป
ส าหรั บ การด าเนิ น การทางด้ า นกฎหมายกั บ บริ ษัท ฯ ดั งกล่ า ว นั้ น โครงการจัด ตั้ ง กอง
กฎหมายได้ดาเนินการขอริบหลักประกันสัญญาจากธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นเงิน ๑๓.๕ ล้านบาท
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการของธนาคารฯ
ทั้ง นี้ บริ ษั ท ก าจรกิ จ ก่ อ สร้ า ง จ ากัด ยั ง ได้ ข อใช้ สิ ทธิ ต ามมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จานวน ๑๘๐ วัน ซึ่งโครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้วินิจฉัย
เบื้องต้นสรุปว่าบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาตามมติของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๒๔ วันเท่านั้น ซึ่งผล
การวินิจฉัยดังกล่าวอาจมีผลทาให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้ลดค่าปรับ หรือคืนค่าปรับตามความเป็นจริง
แล้วแต่กรณี ดังนั้ น หัวหน้ าส่วนราชการจึงขอให้โ ครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนั้น
บริษัทฯยังได้ขอให้มหาวิทยาลัยชาระคืนเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือตามสิทธิในสัญญาจ้างฯ (ข้อ ๑๗ การกาหนดค่า
เสียหาย ค่าปรับ หรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้ รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนแก่ผู้รับ
จ้างทั้งหมด) เป็นเงิน ๑๔,๑๖๑,๐๐๐ บาท (เงินค่าจ้างส่วนที่เหลือตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๒๐,๕๘๕,๐๐๐ บาท
หัก เป็นค่าจ้างของผู้รับจ้างรายใหม่ เป็นเงิน ๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท) ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตอบข้อ
หารือจากกรมบัญชีกลาง
ส าหรั บ งานปรั บ ปรุ งการก่ อสร้างอาคารดัง กล่ าวนั้ น ประกอบด้ว ย งานปรั บปรุ งระบบ
สาธารณูปโภค (ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร งานระบบให้น้า และป้ายอาคาร รวมทั้งงาน
เพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนรอบอาคาร) งานปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคาร (ประกอบด้วย งานตกแต่งภายในและระบบสาธารณูปโภคในส่วนที่เหลือของอาคาร) และงานก่อสร้าง
ถนน คสล. และระบบท่อ (ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนน คสล. สาย A, B, C, D และด้านโรงอาหารของอาคาร
ฯ อีกทั้งงานก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ใต้ถุนอาคาร รวมทั้งงานวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสาย A)
ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
เป็นโครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง วงเงิน
ค่าก่อสร้าง ๒๕๔,๓๕๘,๕๒๖ บาท ระยะเวลา ๖๖๐ วัน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหาผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ โดยอยู่ในขั้นตอนการประกาศร่างขอบเขตของงานซึ่งจะประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะประมูลในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ (ในครั้งที่ ๑ บริษัทไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น
จากัด ซึ่งชนะการประมูล ไม่มาลงนามสัญญาการก่อสร้าง ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ภายในวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งยกเลิกประกวดราคา)
ในการดาเนินการแจ้งชื่อบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด เป็นผู้ทิ้งงานนั้น อยู่ระหว่างจัดทา
เอกสารแจ้งให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

/สาหรับการดาเนินการ…

๗
ส าหรั บ การด าเนิ น การทางด้ า นกฎหมายกั บ บริ ษัท ฯ ดั งกล่ า ว นั้ น โครงการจัด ตั้ ง กอง
กฎหมายได้ดาเนิ นการขอริ บ หลั กประกันสั ญญาจากธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารฯ ได้ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่พัสดุกาลังรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับ
ธนาคารฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยติดตามการดาเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เสร็จทันใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๒. ในกรณีโครงการก่อสร้ า งอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา นั้น ให้
มหาวิทยาลัยประสานการดาเนินงานกับสานักงบประมาณ ในการขยายระยะเวลาการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนเงินรายรับ (เงินรายได้) เพิ่มเติม
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ ช่ว ยเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอที่ประชุม จากมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ งบประมาณที่เสนอเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๔,๓๓๑,๗๒๐.๙๔ บาท
จาแนกเป็น

-

๑. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จานวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๓,๓๗๗,๓๘๗.๙๔ บาท
๓. คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. สานักงานอธิการบดี
จานวน ๖๕๒,๒๓๓.๐๐ บาท จาแนกเป็น
- โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
จานวน
๗,๐๓๓.๐๐ บาท
ศูนย์การจัดการความรู้
จานวน ๔๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท
- โครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗
จานวน ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ของโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ
/และศิลปวัฒนธรรม…

๘
และศิลปวัฒนธรรม ศูนย์การจัดการความรู้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ รวมทั้งสิ้น ๔,๓๓๑,๗๒๐.๙๔ บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๕ (วาระพิ เ ศษ) เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ได้ เ ห็ น ชอบให้ ทุ ก คณะ/หน่ ว ยงานก าหนดแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สมดุลกับแผนภาครับของหน่วยงาน และเห็นชอบ
กรอบงบประมาณในแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๖๓๓,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น
 งบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๖๓๘,๐๓๒,๓๐๐ บาท
 เงินรายได้
จานวน ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐ บาท โดยจาแนกเป็น
- ประ มา ณก ารรั บเ งิ น ราย ได้ ค่ าธ ร รม เนี ยมก าร ศึ ก ษา จ า นว น
๓๕๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดาเนินงาน เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จานวน ๑๒๔,๔๖๒,๔๐๐ บาท
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จานวน ๒๓,๗๔๑,๓๐๐
บาท
แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๖๓๓,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น
 งบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๖๓๘,๐๓๒,๓๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ)
 เงินรายได้
จานวน ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ)
จากแผนงบประมาณรายจ่ า ยข้ า งต้ น พบว่ า ทุ ก คณะ/หน่ ว ยงาน ตั้ ง แผน
งบประมาณรายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของ
บางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
 สานักงานอธิการบดี : ตั้งงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อเป็นค่า
ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และการบริ หารจัดการส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ในเบื้องต้น แผนงบประมาณรายจ่ายที่รวมเงินทุนสารองสานักงานอธิการบดี สูงกว่าแผน
ภาครับ แต่เมื่อหักทุนสารองออกจากแผนงบประมาณรายจ่าย จานวน ๑๑,๕๘๓,๒๐๐ บาท จึงทาให้แผน
งบประมาณรายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ
 ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้พิจารณานาเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงินรายได้ของหน่วยงานมาสมทบในภาครับเพื่อให้
/สมดุลกับแผนภาคจ่าย…

๙
 สมดุล กับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแ ผนการดาเนินงานที่ส าคัญและจาเป็ น
เร่งด่วนต้องดาเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน ดังนี้
- คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจาเป็น เร่งด่วน ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
คณะเภสัชศาสตร์ที่มีความชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการดาเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่กาหนด โดยใช้งบประมาณ จานวน ๖,๖๔๑,๙๐๐ บาท
- คณะนิติศาสตร์ : มีความจาเป็น เร่งด่วน ต้องพัฒนาคณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และตามข้ อ สั ง เกตเพื่ อ การพั ฒ นาของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยใช้
งบประมาณ จานวน ๓,๐๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อดาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
 ระบบการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษา (TQF)
 ระบบการบริหารงานบุคคลควบคู่กับระบบธรรมาภิบาล
 การบูรณาการงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 การพัฒนาระบบและกลไกการวางแผนการควบคุมภายใน การจัดการ
ความเสี่ ย ง การบริ ห ารระบบสารสนเทศ และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา รวมทั้ ง การบู ร ณาการระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจาเป็น เร่งด่วน ต้องสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวม ในส่วนที่คณะรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ และต้องปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการคณะให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการดาเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนด โดยใช้งบประมาณ จานวน ๑๑,๐๖๖,๔๐๐ บาท
- คณะศิลปะศาสตร์ : มีความจาเป็น เร่งด่วน ต้องปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินของคณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของคณะทั้งในส่วนของทุนวิจัย การตีพิมพ์ การนาเสนอผลงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่ องจากผลการประเมินฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะศิล ปศาสตร์ มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด โดยใช้งบประมาณ จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒) พิจารณาอนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์ ใช้เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
๓) พิจารณาอนุมัติให้สานักงานอธิการบดีกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายโดยทีไ่ ม่
รวมเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ
/๔) พิจารณา…

๑๐
๔) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสาหรับการกาหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้สมดุลแผน
ภาครับของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒) อนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลป
ศาสตร์ ใช้เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
๓) อนุมัติให้สานักงานอธิการบดีกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายโดยที่ลดจานวน
เงินทุนสารองของมหาวิทยาลัย และปรับลดประมาณการรายจ่ายให้ สมดุลกับแผนภาครายรับ ทั้งนี้ หาก
บริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ วมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ องขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนเงินทุนสารอง
๔) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๔.๑) แก้ไขชื่อหน่วยงานในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้
เป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้
๔.๒) พิจารณาปรับโครงสร้างของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่รายได้หลักไม่ควร
เป็นรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นรายได้ที่เกิดจากผลการดาเนินงาน บริการ
วิ ช าการที่ ส าขาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ยภาพ รวมทั้ ง รายได้ ที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย
๔.๓) พิจารณาการปันส่วนค่าใช้จ่ายในบางรายการให้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สานัก
ร่วมรับผิดชอบ
๔.๔) พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยในการทางาน เช่น การดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
๔.๑.๑.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สิ้นไตรมาส ๓
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน
๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐ บาท จาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่ นดิน (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ไปพลางก่อน) จานวน
๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท และเงินรายได้ จานวน ๕๐๒,๙๗๒,๗๐๐ บาท และตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเต็มปี
จานวน ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในส่วนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทาให้แผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย
/อุบลราชธานี...

๑๑
อุ บ ลราชธานี รวมทั้ ง สิ้ น เท่ า กั บ ๑,๑๒๙,๘๗๘,๖๘๐ บาท จ าแนกเป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท และเงินรายได้ จานวน ๕๓๑,๙๓๔,๖๘๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๓ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า
จานวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย เท่ากับ ๔๘๖,๒๕๓,๔๓๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๔ ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๔๓,๖๑๘,๔๕๗.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๗
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเงินรายได้ จานวน ๑๔๒,๖๓๔,๔๓๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ - ๒ ซึ่งจากผล
การเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น พบว่า ต่ากว่า เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ที่กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ เป็นร้อยละ ๖๗
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ และ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่กาหนด
มติ ที่ ป ระชุ ม
เห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบกองแผนงาน ประมาณการการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจนถึ ง สิ้ น
ปีงบประมาณ เพื่อจักได้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย
ให้สามารถเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น
๒) การเบิกจ่า ยงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนงบลงทุ นที่ต่ากว่าเป้า หมายเป็น
จานวนมากนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น ใน
การเสนอขอตั้งงบประมาณควรพิจารณาความพร้อมในการดาเนินงาน ในการจัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานที่กาหนด
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ
รางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๕๕ ของสภามหาวิทยาลัย
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึง่ กาหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ซึ่งได้ดาเนินการและจัดทาประกาศการ
พิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ และประกาศการพิจารณาผลงาน
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกคณะพิจารณาเสนอชื่อแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
/ระหว่างการรวบรวม…

๑๒
ระหว่างการรวบรวมรายชื่อจากคณะเพื่อเสนอที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในเดือนกันยายน
– ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้
จากประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ทั้งสองฉบับดังกล่ าวกาหนดไว้ว่า กรณี ส ภา
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลใดให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือรางวัลรัตโนบลเป็นกรณีพิเศษ ให้
เสนอชื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโดยตรง
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ และรางวัลรัตโนบลประจาปี ๒๕๕๕ ของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
อนุมัติและทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
พัฒนาสังคม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
สาขาวิชาที่เหมาะสมในการทูลเกล้าฯ
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้
ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ครั้งที่ ๑๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน ๖๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการ
สาเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา จานวน ๑๖
คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๒ คน โดยจาแนกตามคณะได้ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตร์
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๓ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จานวน ๑ คน
๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชา
ได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๒ คน
/๕. คณะรัฐศาสตร์…

๑๓
๕. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๓ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน โดยจาแนกตามคณะได้ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน ๑ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชา
ได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
หลักการแนวคิด
๑. การสาเร็จการศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสาเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กาหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยวันที่สาเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจา
คณะมีมติรับรองการสาเร็จการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๑๖ คน จาแนกเป็นระดับปริญญาโท จานวน ๑๒ คน ปริญญาเอก จานวน
๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ การพิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ว ราวุ ธ สุ ม าวงศ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่วาระ
การดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุ ล จะครบ
กาหนดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่สรร
หาผู้สมควรดารงตาแหน่งในวาระต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
/คณะกรรมการ…

๑๔
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแจ้งให้คณะ วิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการสรร
หาฯ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏผลการเสนอชื่อและรายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมทั้ง
เหตุผลสนับสนุนในการเสนอชื่อ ดังนี้
ผลการเสนอชื่อ
คณะ
จานวน ๑๑ คณะ
- เสนอชื่อ ๑๐ คณะ
- ไม่ประสงค์เสนอชื่อ ๑ คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๘ ท่าน (เฉพาะผู้มีสิทธิเสนอชื่อ)
- เสนอชื่อจานวน ๕ ท่าน
- ไม่ประสงค์เสนอชื่อ ๓ ท่าน
หมายเหตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหา ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ได้พิจารณารายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อและเหตุผลประกอบการเสนอชื่อแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ทาบทาม
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป อีกวาระหนึ่ง
เพื่อสานต่อนโยบายและการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งเพื่อนาพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ได้ให้เกียรติตอบรับการทาบทามแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการสรรหา ฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษจอม
จิน จันทรสกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายก
สภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็น ประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อโดยเสนอ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
ไม่มี

/๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น…

๑๕
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่ กระทรวง
การศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แจ้งความประสงค์ผ่านคณะกรรมการ
ดาเนิ นการโครงการพระราชทานความช่ว ยเหลื อแก่ราชอาณาจักรกัมพูช าด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานทุน ประจาปี ๒๕๕๖ ในสาขา และระดับต่างๆ รวม
๒๙๖ ทุน โดยในเบื้องต้น ทางโครงการดังกล่าว ได้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการมายัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาดังกล่าว
ซึ่งต่อมา ส านัก งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ สอบถามความสนใจในเบื้องต้นในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังคณะต่าง ๆ โดยใช้เงินรายได้ของคณะ โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะ
เกษตรศาสตร์ แจ้ ง ความประสงค์ ใ นการสนั บ สนุ น ทุ นการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๑ ทุน
โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ไป
เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนพระราชทานฯ ปี ๒๕๕๖ ตามคาเชิญของโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมราชองครักษ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อในที่ประชุมในเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว โดย
พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้สถาบันการศึกษาต่างๆที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ได้จั ดส่ ง หนั ง สื อถึ งประธานคณะกรรมการดาเนินการโครงการฯ เรื่อ งการถวายทุนฯ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเรื่องการถวายทุนถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการ
โครงการฯ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มี
มติเห็นชอบในหลักการ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้ของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อทูล เกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและคณะที่ประสงค์จะมอบทุน โดยมีรายละเอียดการมอบทุน ดังต่อไปนี้
๑) ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง
๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน
๓) ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา
ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี
๔) ค่าประกันสุขภาพ
อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี
๕) ค่าต่อ VISA
ตามที่จ่ายจริง
/๖) หอพัก…

๑๖
๖) หอพัก

ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พั ก หอพั ก นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า ที่ พั ก
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาส่ ว นงานอาจจั ด หาที่ พั ก
ภายนอก และจ่ า ยค่ า ที่ พั ก ภายนอกได้ ต าม
ความเหมาะสม
๗) ค่าแรกมาถึง (Settle-down allowance) ๖,๐๐๐ บาท (จ่ายครั้งเดียว)
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๔.๒ ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหาร
และจังหวัดเสียมราฐ
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย นาเสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่
สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณาสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ได้มีมติให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สารวจไปยังคณะต่างๆ จานวน ๑๑ คณะ เพื่อขอให้พิจารณา
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์มีความยินดีเสนอให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้ทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาดังนี้
๑. เสนอขอให้อนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระ
วิหาร
และจังหวัดเสียมราฐ เนื่องจากการใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย

/๒. เสนอขอให้เห็นชอบ…

๑๗
๒. เสนอขอให้เห็นชอบและอนุมัติเงื่อนไขการให้ทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะ
รายละเอียดทุนที่สนับสนุน / เงื่อนไขการให้ทุน
๑. คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดทุนที่สนับสนุน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร (Doctor
of Philosophy Program Pharmacy) ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างการเข้าศึกษา
๒. คณะรัฐศาสตร์
รายละเอียดทุนที่สนับสนุน สาขารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน เป็นทุนให้เปล่า
๑. ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ยกเว้นจากมหาวิทยาลัย
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง
๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
๘,๐๐๐ บาท
(๔,๐๐๐ บาท/เทอม x ๒ เทอม)
๔. ค่าประกันสุขภาพ
๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๕. ค่าต่อวีซ่า
ตามจ่ายจริง
๖. ค่าที่พัก
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้
๗. ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกมาถึง (จ่ายครั้งเดียว) ๖,๐๐๐ บาท/คน
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นาเสนอที่ประชุม ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่สาหรั บฝึกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริการ และวิชาด้านการท่องเที่ยว โดยมีคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เป็ นคณะหลัก ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวทั้ งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท อีกทั้งนักศึกษาในคณะอื่นๆ ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกงานในลักษณะที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน ในแต่ละสาขาวิชาที่มีได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับการบริหารจัดการ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) รูป แบบของข้อบังคับ ในการระบุ ปี พ.ศ. .... นั้น จะต้องเริ่มบรรทัดใหม่ ไม่อยู่ใน
บรรทัดเดียวกับชื่อข้อบังคับ
๒) เพิ่ ม เติม ค าจ ากั ด ความของคาว่ า เงิ น รายได้ หมายความว่ า เงิ น รายได้ ข องสถาน
ปฏิบัติการ
๓) แก้ไขข้อความ “กฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง” และ ข้อความ “รายงาน
การเงินและบัญชี” ที่ปรากฏใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้งหมด เป็น “กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อื่นใดของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง” และ “รายงานการเงินรวมทั้งงบดุล” ตามลาดับ
/๔) พิจารณาทบทวน…

๑๘
๔) พิจารณาทบทวนความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔ เนื่องจากพนักงานของสถาน
ปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๑) นั้น คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีวิธีการบริหาร
บุคคลที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งหากกาหนด
ความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔ อาจใช้ได้กับพนักงานของสถานปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๒)
๕) พิจารณาทบทวนระยะเวลาของการจ้างพนักงานความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖
ให้มีความชัดเจน
๖) พิ จ ารณาทบทวนหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารน าส่ ง รายได้ ต ามวรรคก่ อ นให้ เ ป็ น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๓๐ วรรคที่ ๕ นั้น อาจเป็นข้อผูกมัด
การดาเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารทาให้ไม่เกิดความคล่องตัวได้
๗) พิจารณาทบทวนความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๓๒ วรรคที่สอง นั้น อาจย้ายไปเป็น
วรรคที่สอง ของ(ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๒๙ รวมทั้งรูปแบบในการนาเงินรายได้ไปลงทุนนั้น อาจกาหนดรูปแบบที่
เปิดกว้างให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนินงาน
๘) พิจารณาทบทวนความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๔๑ นั้น หากสถานปฏิบัติการไม่มี
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ก็อาจส่งผลกระทบกับกับประมาณการรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัยได้
๙) พิจารณาทบทวนระยะเวลาการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานบุคคล ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๔๔ นั้น ซึ่งกาหนดระยะเวลาไว้นาน
เกินไป ควรกาหนดไว้เพียง ๖๐ – ๙๐ วัน
๑๐) พิจารณาทบทวนแก้ไขความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๔๕ และ ๔๖ ซึ่งจะมีผลต่อ
ดาเนินงานทั้งในด้านการนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ อื่นใดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง มาบังคับใช้
การวินิจฉัยสั่งการใดๆ และการดาเนินงานในอนาคต ให้มีความรอบคอบและรัดกุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทอง
ภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อ
บังคับฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
๔.๔.๔ การรับชาระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นาเสนอที่ประชุม ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเคยเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ได้มีหนังสือถึงอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยื่ นฟ้องคดีปกครอง
หมายเลขดาที่ ๒๐๓/๒๕๕๒ ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อบังคับตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ให้บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ชดใช้ค่าเสียหายกรณี ผิดสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน และยื่นคาขอรับชาระหนี้ ใน
คดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.๓๘๐๕/๒๕๕๒ ระหว่างกรมสรรพากร กับบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด นั้น เพื่อให้
ข้อพิพาทดังกล่าวระงับสิ้นไป นายอภิชัย เตชะอุบล จึงได้เสนอขอชาระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยแทนบริษัท ไทยฟา
กรุ๊ป จากัด จานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหก
สตางค์) โดยของดชาระดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
แต่มหาวิทยาลัยจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอถอนฟ้องคดีปกครองดังกล่าวต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑)
/และเนื่องจาก…

๑๙
และเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงได้เสนอเรื่องขอ
อนุมัติจากอธิการบดี ในการขอหารือต่อกรมบัญชีกลาง ก่อนที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือที่
ศธ ๐๕๒๙/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมา กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/
๑๒๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิการบดี แจ้งการตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า
๑. กรณีที่มหาวิทยาลัยยื่นคาขอรับชาระหนี้ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ใน
คดีที่บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องให้ล้มละลายและศาลล้มละลายได้มีคาสั่งให้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดนั้น เห็นว่า การเสนอขอชาระหนี้ของ บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด เป็นการตกลงกันนอกศาล เพี่อมี
ผลให้มหาวิทยาลัยถอนคาขอรับชาระหนี้ เป็นเรื่องที่ไม่อาจกระทาได้ เพราะจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากศาล
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้มหาวิทยาลัยประสานขอความเห็นจากพนักงาน
อัยการเจ้าของสานวนต่อไป
๒. กรณีนายอภิชัย เตชะอุบล ขอชาระหนี้แทนบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด นั้น เห็นว่า
เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกสอดเข้าชาระหนี้ให้ มหาวิทยาลัยแทนบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด และยินยอมชาระเงิน
เต็มตามจานวนที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ขาด โดยของดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ มากกว่าที่จะต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องและบังคับคดีตามคาพิพากษา แต่อย่างไรก็ตาม ค่าป่วยการ
และค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ จานวน ๑๐๖,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินของทางราชการ ฉะนั้น จึงไม่สามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ได้
จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประนีประนอมยอมความ
กับบุคคลภายนอกได้ หากมีการเสนอขอชาระเงินเต็มจานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้า
หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์ ) พร้อมค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ
จานวน ๑๐๖,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน โดยงดดอกเบี้ยทั้งหมด และต้อ ง
ชาระให้เสร็จสิ้นครั้งเดียวภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีคายินยอม และเมื่อได้รับชาระเงิน
ทั้งหมดบ
ครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะถอนฟ้องคดีบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ในศาลปกครองนครราชสีมาและ
ถอนคาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายได้ (เอกสารหมายเลข ๒)
ในการนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สานักงาน
กฎหมายและนิติการ จึงได้จัดทาสรุปลาดับเหตุการณ์ของเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงในปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข
๓)
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของทางราชการ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
ความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ขอเรียนว่า บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด มียอดหนี้ที่จะต้อง
ชาระให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๓๗,๔๑๓.๓๕ บาท (สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) และอยู่ในสถานะของบุคคลล้มละลาย ตามคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาล
ล้มละลายกลาง การที่จะได้รับชาระหนี้ เต็มจานวนจากบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ย่อมเป็นการยาก เพราะมี
เจ้าหนี้หลายราย และจะต้องเฉลี่ยทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ครบถ้วนทุกราย
/ด้วยเหตุผล…

๒๐
ด้ว ยเหตุผ ลตามที่กล่ าวมาข้า งต้ น จึง ใคร่ ข อความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการรับชาระหนี้จากนายอภิชัย เตชะอุบล โดยงดดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด รวม ๒ จานวน
คือ เงินผิดสัญญาก่อสร้างอาคาร จานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท และเงินค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ
จานวน ๑๐๖,๒๕๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๖,๐๒๖.๓๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันยี่สิบหก
บาทสามสิบหกสตางค์) และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับชาระหนี้ครบถ้วนเต็มจานวนแล้ว สานักงานกฎหมายและ
นิติการใคร่ขออนุมัติดาเนินการถอนฟ้องคดีปกครองดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม
ขอให้นายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ ผู้แทนนายอภิชัย เตชะอุบล จัดส่ง
เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) เอกสารผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด พร้อม
รั บ รองส าเนาโดยนายอภิ ชั ย เตชะอุ บ ล ตั้ ง แต่ บ ริ ษั ท เปิ ด ท าการจนถึ ง ที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒) เอกสารที่แสดงถึงการถอนตัวจากการเป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รวมทั้ง
เป็นผู้ที่ส่วนรับผิดชอบในบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด ของนายอภิชัย เตชะอุบล โดยเป็นเอกสารที่อนุญาต
โดยกระทรวงพาณิชย์
๓) สาเนาค าฟ้องที่ กรมสรรพากรยื่นฟ้องให้ล้มละลายและศาลล้มละลายกลางได้มี
คาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ณ วันที่กรมสรรพากรยื่นฟ้อง
๔) สาเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จากัด
๕) หนังสือกรมสรรพากรที่แจ้ง เตือนให้ชาระหนี้ครั้งที่ ๑ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ขอให้ศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
๖) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่สานักงานกฎหมายและนิติการ ภายใน ๗ วัน เพื่อจัก
ได้ ม อบให้ น ายโกเมท ทองภิ ญ โญชั ย อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคาแนะนาต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
๔.๔.๕ รายงานประจาปีคณะรัฐศาสตร์ และสานักวิทยบริการ ประจาปี ๒๕๕๔
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในดาเนินการจัดทารายงานประจาปี เพื่อประกอบการประเมิน
คุณภาพหน่วยงาน และเพื่อนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจาปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ โดยเป็นการ
สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยมีผลการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินงานและมี
หน่วยงานที่นาเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ คณะรัฐศาสตร์ และสานักวิทยบริการ
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานประจาปี ของคณะ และสานัก ดังนี้
- รายงานประจาปีคณะรัฐศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๔
- รายงานประจาปีสานักวิทยบริการ ประจาปี ๒๕๕๔
/มติที่ประชุม...

๒๑
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑) นายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการรายงานผลการดาเนินงาน
๒) ข้อมูลสารสนเทศควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คาแนะนาและกาหนดรูปแบบรายงานประจาปี ของมหาวิทยาลัยและของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี พ.ศ. ....
นายสหรั ฐ โนทะยะ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกฎหมาย น าเสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบให้มี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... เพื่อให้การ
บริหารงานของสานักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
หลักการ/หลักแนวคิด
โครงสร้างหลักของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เป็นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ให้มีระบบและกลไกในการบริหารเพื่อให้สามารถดาเนินงานตามโยบาย
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น จึง
ควรมีข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พ.ศ. ....
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ให้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พ.ศ. ....
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้พิจารณา
ทบทวนความตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๕ นั้น เป็นบุคคลตามตาแหน่ง ดังนั้น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วก็จะพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการ
ผู้เ ชี่ยวชาญ ที่ปรึ กษาด้ า นกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรั บ แก้ไ ข (ร่ า ง) ข้ อบังคั บ ฯ ตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม

/ระเบียบวาระที่ ๖…

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ (ลับ)
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๖.๒ คาสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการบานาญและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จานวน ๒ ราย กรณีดาเนินการจัดทาสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา
กับบริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด สัญญาเลขที่ ม.อบ. ๐๑/๒๕๔๘
๖.๓ คาสั่งลงโทษวินัยข้าราชการบานาญ จานวน ๑ ราย กรณีการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการของอธิการบดี (Petty Cash) และการอนุมัติให้บุคลากรกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา
๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ (Petty Cash)
๖.๕ ผลการประเมินคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ กาหนดในวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕

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

