
รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ) 

วันเสาร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔    เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอา้น  ชั้น ๕  

 ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
และ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธกิารบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารยเ์ปี่ยมศกัดิ ์ เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารยค์ุณหญิงสมุณฑา พรหมบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารยป์ภัสวด ี วีรกติต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. อธิการบด ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยน์งนิตย ์ ธีระวฒันสุข  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๘. ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๙. ประธานสภาอาจารย ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สมัมนา มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๐. คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยว์ัชรพงษ ์ วัฒนกูล  ประเภทผู้บรหิาร 
๑๑. คณบดคีณะศลิปศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิทิรา ซาฮรี ์  ประเภทผู้บรหิาร 
๑๒. คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยน์ายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  ประเภทผู้บรหิาร 
๑๓. รองศาสตราจารยว์ินิช พรมอารักษ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายพิสิทธิ ์ กอบบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายชัช วงศ์สงิห ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า   
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ 
๑๘. นางอรอนงค ์ งามชดั  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นายธรีะศกัดิ ์ เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

      /ผู้ที่ไม่เข้าประชุม ... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่เขา้ประชุม 

๑. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยป์ิยะวตั ิ บุญ – หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย ์ อภินันทร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายโอภาส เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายสหรฐั โนทะยะ      รกัษาการหวัหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
 
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกลา่วเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การกลา่วต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชดุใหม่ 

ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ  และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิชดุใหม ่ ตามทีไ่ดม้ีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒขิองมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ตั้งแตว่ันที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  จ านวน  ๑๐ ท่าน  ดงันี ้

 

๑. รองศาสตราจารยป์ภัสวด ี   วีรกติต ิ
๒. ศาสตราจารยป์ิยะวตั ิ    บุญ – หลง 
๓. ศาสตราจารยเ์ปี่ยมศกัดิ ์    เมนะเศวต 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ ์
๕. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ   สุมาวงศ ์
๖. รองศาสตราจารยค์ุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ 
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย ์    อภินันทร ์
๘. ศาสตราจารย์อมร    จันทรสมบูรณ ์
๙. นางอรวรรณ     ชยางกูร 
๑๐. นายโอภาส     เขียววิชัย 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

๑.๑.๒ การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ ดว้ยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม 

จ านวน ๕ ท่าน ดังนี ้
๑. ศาสตราจารยป์ิยะวตั ิ    บุญ – หลง 
๒. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ   สุมาวงศ ์

         /๓. รองศาสตราจารยอ์ดุลย์ … 



๓ 
 

๓. รองศาสตราจารย์อดุลย ์    อภินันทร ์
๔. นางอรวรรณ     ชยางกูร 
๕. นายโอภาส     เขียววิชัย 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเรื่องสืบเน่ือง  

๓.๑ เรื่องสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
๓.๑.๑  ตัวชี้วัด คา่เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั 

                          อุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ) ได้ให้ความเห็นชอบตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดย
ให้กองแผนงานปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติม ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

กองแผนงานได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้คณะ/ส านัก  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตัวชี้วัด คา่เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี  

๑. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนค่าเป้าหมายการด าเนินงานให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ขับเคลื่อนและด าเนินงานได้จริง  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งน้ี หากมีการก าหนดค่า
เป้าหมายที่สูงขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบและกลไกในการผลักดันการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการเพ่ือจะสามารถขับเคลื่อนให้
ค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดต่างๆ บรรลุได้ตามที่ก าหนดไว้ 

๓. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศทางบุคลากร เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการต่างๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนให้ตัวชี้วัดในด้านของ
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึง่ระบบฯดังกล่าวจะช่วยให้ 
ผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการบุคลากรสายวิชาการ 

     /๓.๑.๒ การทบทวนค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย … 



๔ 
 

๓.๑.๒ การทบทวนค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการทบทวนค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบการ
ก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณากลั่นกรองและน าส่งส านักงบประมาณต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้มหาวิทยาลัย ทบทวนค าขอฯ ให้ 
สกอ. และ สกอ. ได้พิจารณาทบทวนค าขอดังกล่าว ปรากฏว่ายอดค าขอในภาพรวมของอุดมศึกษาสูงกว่ากรอบ
งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับการประชุมสัมมนา 
เรื่อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ กับส านัก
งบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณได้แจ้งที่ประชุมทราบว่านายกรัฐมนตรี ขอให้ส่วนราชการท าการ 
ปรับปรุงทบทวนค าขอฯ ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้และเพิ่มเติมวงเงินตามที่รัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงได้ให้นโยบายกับส่วนราชการ 

กองแผนงาน  จึงได้ด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว  โดยท าการปรับปรุง
ทบทวนยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นเงิน ๙๔๐,๔๕๙,๓๐๐ บาท 
เพิ่มขึ้น จากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๓๐๖,๖๙๒,๑๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙ 
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท) และ เพิ่มขึ้น จากกรอบงบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ เป็นเงิน ๒๔๖,๑๒๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๕ โดยเป็นการเพ่ิม
ยอดค าของบประมาณในส่วนของโครงการตามนโยบายรัฐบาลและการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง 
 

ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างกว้างขวาง

และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 (๑) ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ เช่น การ

ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองซึ่งจะท า
ให้มหาวิทยาลัยจักต้องด าเนินการตามมติดังกล่าวในการใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับเพ่ิม
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ อีกทั้ง การปรับลดงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อไปด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลดา้นการศกึษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณใน
การพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย  

(๒) จากนโยบายการสมทบงบประมาณเพ่ือด าเนินการในลักษณะการร่วมสนับสนุน
งบประมาณ (Matching Fund)  ทั้งการด าเนินงานด้านการวิจัยกับสภาวิจัยแห่งชาติ และการสมทบงบประมาณ
เพ่ือการก่อสร้างอาคารตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยต้อง
สมทบงบประมาณเพ่ือการกอ่สร้างในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมทีต่้องสมทบในอัตราร้อยละ ๑๐ ซึ่งจะ
เป็นภาระทางการงบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคต ขอให้มหาวิทยาลัยประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเสนอต่อ 

/คณะกรรมการนโยบายทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย … 



๕ 
 
คณะกรรมการนโยบายทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาแนวทางการสร้างรายได้เพ่ือ
สมทบเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

(๓) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับสัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่มีรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นการสร้างรายได้จากการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการให้กับ
ภาคเอกชน รวมทั้งการร่วมลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจ
ศึกษารูปแบบการด าเนินจากมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น 
 
 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และให้มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ทั้งภาค
รายรับและภาครายจ่ายและผลกระทบจากนโยบายภาครัฐด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายการสมทบงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ  อีกทั้งศึกษาแนวทางการสร้างรายได้จากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอื่น และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายทางการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอแนะการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑ เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงนิ 
ไม่ม ี
   

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
๔.๑.๒.๑  (รา่ง) แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดทิศทางของส่วนราชการ และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

ประกอบกับคณะรัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรไีดใ้ห้ความเห็นชอบในการประชุมเมือ่วนัที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมถึงเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจักได้น าส่งส านัก 
 

/งบประมาณพร้อมกับการปรับปรุง ... 



๖ 
 
งบประมาณพร้อมกับการปรับปรุงรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป 
 

                        ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 
                        มติที่ประชุม     เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ขอให้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีกับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ด้วย 
 

๔.๑.๒.๒  การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม

พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๔)/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแจ้งยืนยันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ นั้น 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และนายกรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับ
หน้าที่เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้
ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรับหน้าที่ และต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารราชการ รวมทั้ง จะต้องจัดท าแผนนติิบญัญตัใิห้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดท าขึ้นใหม่หรือ
กฎหมายที่ต้องปรับปรุง ซึ่งในการจัดท าแผนนิติบัญญัติดังกล่าว จะมีการบรรจุพระราชบัญญัติ ปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในแผนนิติบัญญัติด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า 
๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็น

ส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละแห่ง 
๒. ขอให้มหาวิทยาลั ยยืนยันความประสงค์ ว่ าจะ ให้ ส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 

และในเรื่ องดั งกล่าวได้น า เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่๑๐/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ในระเบียบ
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๔.๓ เรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยควรจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากประชาคมพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพ่ือน ามาทบทวน
ประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป  

 
      /ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา … 
 



๗ 
 
 ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา 

     การเสนอร่างพระราชบญัญตัิปรบัเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เปน็ส่วนราชการไปเปน็ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั แจง้ยืนยันภายในวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดงันี้ 

 (๑) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความพร้อมในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เช่น ความพร้อมในด้านการจัดเตรียมระบบในการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาคมใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้ง ความพร้อมในด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงทรัพยากรด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เครือข่ายศิษย์เก่าที่จะ
สามารถให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งแผนงานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจ
ต่างๆ อันจะน ามาซึ่งรายได้ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัว  

(๒) เนื่องจากในปัจจุบัน บริบทต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านบุคลากรที่ประกอบด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวนข้าราชการที่ลดลง ดังนั้น การก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ
การบริหารงานบุคคล และข้อบังคับ ระเบียบการบริหารงานด้านอื่นๆ ที่สามารถออกได้โดยสภามหาวิทยาลัยที่
จะต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัย 

 
                        มติที่ประชุม เห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   และให้มหาวิทยาลัยศึกษาถึงความ
พร้อมในการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอื่นๆ  

 ๕.๑   เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดตั้งสว่นงานภายในที่มี   
         สถานะเทยีบเท่าคณะ                

 นายสหรัฐ   โนทะยะ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอที่
ประชุมพิจารณา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์  ได้มีการจัดตั้งให้เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีระบบการบรหิารและการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
                        ประเดน็เสนอที่ประชุมสภา 

จึงเรียนทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   
            

     มติที่ประชุม     เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

/๕.๒   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ … 



๘ 
 

 ๕.๒   การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  ใน
วันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 
  จึงเรียนทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 

 
 
 

..................................................... 
(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

   ..................................................... 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตตเ์จริญ) 

รองอธกิารบดีฝา่ยแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  

 


