รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม Meeting ๔ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินนั ทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
๗. นางอรวรรณ
ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยตําแหน่ง
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร
วีสเพ็ญ
ประเภทโดยตําแหน่ง
๑๐. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สัมมนา
มูลสาร
ประเภทโดยตําแหน่ง
๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
ประเภทผู้บริหาร
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน
สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร
๑๓. นายวิโรจน์
มโนพิโมกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
กอบบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
๑๖. นายชัช
วงศ์สงิ ห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา
ซาฮีร์
/๑๘. นางอรอนงค์…

๒
๑๘. นางอรอนงค์
๑๙. นายธีระศักดิ์

งามชัด
เชียงแสน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บุญ-หลง
พรหมบุญ
วีรกิตติ
เขียววิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
๔. นายโอภาส
๕. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส

จิตต์เจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์อุทิศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ
๓. นายสหรัฐ
๔. นายโกเมท

อินทร์ประสิทธิ์
ธานี
โนทะยะ
ทองภิญโญชัย

๕. นายเสวก

บุญกาญจน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
นิติกร สํานักงานกฎหมายและนิติการ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม จํานวน
๕ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
บุญ-หลง
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
๔. นายโอภาส
เขียววิชัย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส
จิตต์เจริญ
/เนื่องจาก...

๓
เนื่ อ งจากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ กรรมการและเลขานุ ก ารสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล าประชุ ม ในครั้ ง นี้ ดั ง นั้ น จึ ง ขอมอบหมายให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อิ น ทิ ร า ซาฮี ร์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่เลขานุการแทน ทั้งในระเบียบวาระปกติและระเบียบวาระลับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ทปี่ รึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้ง
นี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ กําหนดการวันเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๒๑๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๒,๙๖๒ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และกําหนดการวันฝึกซ้อมของผู้สําเร็จการศึกษา ที่จะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นําเสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการควบคุม ติดตามและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ภาควิ ช า คณะและหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า รวมทั้ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามลําดับ
/มหาวิทยาลัย…

๔
มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า เดือนมิถุนายน
๒๕๕๕ และระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปผลการประเมินมีดังต่อไปนี้
๑. สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ คณะและหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๑ สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี และมี ค ะแนนสู ง กว่ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ (ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ค่าคะแนน ๓.๘๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ค่าคะแนน ๔.๒๓)
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ผลการประเมินแยกตามระดับ ดังนี้
๑) ดีมาก (๔.๕๑ – ๕.๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
- คณะวิทยาศาสตร์ (๔.๖๖ คะแนน)
- คณะเภสัชศาสตร์ (๔.๖๕ คะแนน)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔.๖๑ คะแนน)
๒) ดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (๔.๓๐ คะแนน)
- คณะเกษตรศาสตร์ (๔.๑๕ คะแนน)
- คณะศิลปศาสตร์ (๓.๙๒ คะแนน)
- คณะบริหารศาสตร์ (๓.๘๙ คะแนน)
- คณะรัฐศาสตร์ (๓.๗๑ คะแนน)
- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (๓.๕๔ คะแนน)
- คณะนิติศาสตร์ (๓.๕๒ คะแนน)
- สํานักคอมพิวเตอร์ (๔.๔๐ คะแนน)
- สํานักงานอธิการบดี (๔.๒๐ คะแนน)
- สํานักวิทยบริการ (๔.๑๒ คะแนน)
๓) พอใช้ (๒.๕๑ – ๓.๕๐ คะแนน) ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ (๒.๖๖ คะแนน)
๔) การดําเนินงานต้องปรับปรุง (๑.๕๑ – ๒.๕๐ คะแนน) ได้แก่ ศูนย์การจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร (๒.๑๙ คะแนน)
๑.๒ สรุปผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ.
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ดังนั้น สรุปผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ของสมศ. เทียบกับหลักเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้

/ระดับมหาวิทยาลัย...

๕
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ได้รับการรับรองแบบมีเงื่อนไข
เนื่องจาก ๑) ผลงานมีคะแนนผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน (ตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๑ = ๔.๑๑ และตัวบ่งชี้ทั้งหมด = ๓.๗๐
คะแนน) ๒) มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ามีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของคณะ
และหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมด (จํานวน ๖ คณะฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๐)
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ผลการประเมินแยกตามหลั กเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐาน ดังนี้
๑) ผลงานเป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารรั บ รองมาตรฐาน (คะแนน ≥
ประกอบด้วย ๖ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ร้อยละ ๕๐) ดังนี้
คณะ
๑.๑) วิศวกรรมศาสตร์
๑.๒) วิทยาศาสตร์
๑.๓) เภสัชศาสตร์
๑.๔) เกษตรศาสตร์
๑.๕) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑.๖) บริหารศาสตร์

๓.๕๑)

ค่าคะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑
ทุกตัวบ่งชี้
๔.๖๓
๔.๕๑
๔.๔๕
๔.๓๙
๔.๓๔
๔.๓๓
๓.๗๒
๓.๘๔
๓.๖๖
๓.๖๗
๓.๖๖
๓.๕๔

๒) ผลงานไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารรั บ รองมาตรฐาน (คะแนนต่ํ า กว่ า ๓.๕๑)
ประกอบด้วย ๖ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ร้อยละ ๕๐) ดังนี้
ค่าคะแนน
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑
ทุกตัวบ่งชี้
๒.๑) ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๓.๖๕
๓.๓๓
๒.๒) ศิลปะศาสตร์
๓.๓๘
๓.๓๙
๒.๓) นิติศาสตร์
๓.๑๓
๓.๑๐
๒.๔) รัฐศาสตร์
๒.๖๓
๒.๘๑
๒.๕) พยาบาลศาสตร์
๑.๔๘
๑.๙๗
๒.๖) ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัด
๑.๑๔
๑.๒๕
มุกดาหาร
หมายเหตุ การประเมินในการครั้งนี้เป็นข้อมูลเพียง ๑ ปี แต่การประเมินตามแนวทางของสมศ. จะใช้
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)

๒. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปจัดทํา
แผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม
/รับการประเมิน…

๖
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ต่อไป โดยรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุก ๓ เดือน
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นําเสนอที่ประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
มหาวิ ท ยาลัยอุบ ลราชธานี ดํา เนิน การประกันคุ ณภาพภายในซึ่ งเป็น การดํ าเนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
แนวทางการประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้และแผนการประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๕ เห็นชอบค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานเทียบเท่า
๑.๑ ระดับมหาวิทยาลัย ประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๙ องค์ประกอบ
จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตามตัวบ่งชี้พื้นฐานของ สมศ. จํานวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น ๔๑ ตัวบ่งชี้
๑.๒ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ.
๙ องค์ประกอบ จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้พื้นฐานของ สมศ. จํานวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น ๔๐ ตัวบ่งชี้
๑.๓ ระดับสํานัก ประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๕ องค์ประกอบ ๗
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ๑ กลุ่ม ๑ ด้าน จํานวน ๑
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์อย่างน้อย ๓ ตัวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ ตัวบ่งชี้
๑.๔ ระดับภาควิชา /หน่วยงานเทียบเท่า ประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๓ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ๑ กลุ่ม ๓ ด้าน จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ เป็นขั้นต่ํา ทั้งนี้คณะ
สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒. การกําหนดค่าเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๒.๑ ตัวบ่งชี้เพื่อใช้วัดกระบวนการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ) ดําเนินการวงจร PDCA ค่า
เป้าหมายไม่ควรต่ํากว่าค่าคะแนน ระดับที่ ๔
/๒.๒ ตัวบ่งชี้…

๗
๒.๒ ตัวบ่งชี้เพื่อใช้วัดผลผลิต (เชิงปริมาณ) การตั้งค่าเป้าหมายไม่ควรกําหนดต่ํากว่าปีที่
ผ่านมา

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

๖.
๗.

๓. แผนการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กิจกรรม/โครงการ
วัน-เดือน-ปี
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (๘ ครั้ง/ปี)
ทุกเดือน
การพัฒนาบุคลากร
๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ
ตลอดปี
๒.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภายใน * (๓ ครั้ง/ปี) ตลอดปี
๒.๓ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะผู้ประเมิน (๓ ครั้ง/ปี)
ตลอดปี
๒.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตุลาคม - มกราคม ๒๕๕๖
การติดตามและประเมินผล (รายงานการประเมินตนเอง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานผ่านระบบ E-document) ๔ ครั้ง/ปี
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
กุมภาพันธ์ - เมษายน๒๕๕๖
การประเมินคุณภาพภายใน
๔.๑ ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า
พฤษภาคม ๒๕๕๖
๔.๒ ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
มิถุนายน ๒๕๕๖
๔.๓ ระดับมหาวิทยาลัย
ต้นสิงหาคม ๒๕๕๖
การนําผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาปรับปรุงและพัฒนา
สิงหาคม ๒๕๕๖
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
การนําผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๔ มาปรับปรุงและพัฒนา
กันยายน ๒๕๕๖
ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดทราบ
๑. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและ

ภาควิชา
๒. ค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและภาควิชา
๓. แผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นําเสนอที่ประชุม ตามหนังสือที่ มศ ๐๐๐๒/(ว) ๒๕๙๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ การประเมินคุณภาพภายนอก
/รอบสาม…

๘
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) กําหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. จัดส่งข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประเมินภายนอก จํานวน ๑๐
รายชื่อ โดยคัดเลือกจากรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. โดยจัดส่งให้ สมศ. ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
โดยใช้ผลการดําเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ใช้ในผลการดําเนินงานของปีการศึกษาหรือปี
ปฏิทิน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ส่วนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ในผลการดําเนินงานของปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๔
ของทุกคณะวิชา/ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (เทียบเท่าคณะวิชา) ส่ง สมศ.อย่างละ ๑ เล่ม ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
จึงขอนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเสนอสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ในการขอเลื่อนระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น
เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สามารถนํ า ผลการดํ า เนิ น งานในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ มา
ประกอบการประเมิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจประเมินในบางตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา
๒๕๕๓ ทําให้ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตัวบ่งชี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย้อนหลังไปในปีการศึกษา
๒๕๕๒ ซึ่งอาจทําให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
๒. ให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจประเมินในบางตัวบ่งชี้ อีกทั้งมีความเพิ่มระดับความยากในการดําเนินงาน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินและรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะ/หน่วยงาน จักต้องปรับปรุง
การดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยจัดทําในรูปแบบของเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

/ระเบียบวาระที่ ๓…

๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัตเิ ปิดรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๑๔ สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย ๒ (๒-๐-๔)
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมตามที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จํานวน ๑ วิชา เป็น
รายวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชา ๑๙๐๒ ๒๑๔ บุหรี่กับสุขภาพคนไทย ๒(๒-๐-๔) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มติที่ประชุมให้ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม
มากกว่าการระบุสารเสพติด บัดนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย และปรับคําอธิบายรายวิชาเป็น สาร
เสพติดและบุหรี่กับปัญหาทางสังคม สถานการณ์และแนวโน้มการเสพสารเสพติดและการบริโภคบุหรี่ในประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมบุหรี่ กระบวนการผลิต นําเข้าและจําหน่ายบุหรี่ในประเทศไทย การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังบริษัท
บุหรี่ ผลกระทบสารเสพติดและบุหรี่ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ การเฝ้าระวัง
บุหรี่แปลงร่าง บุหรี่รูปแบบใหม่ การสูบบุหรี่มือสอง บุหรี่มือสามและผลกระทบของบุหรี่มือสอง บุหรี่มือสามต่อ
สุขภาพและสังคม นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การรณรงค์เตือนภัยการเสพสารเสพติด
และบุหรี่ในประเทศไทย รูปแบบการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดสารเสพติดและบุหรี่การเลิกสูบบุหรี่และขั้นตอน
การเลิกสูบบุหรี่ รูปแบบการให้คําปรึกษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ การนําเสนอผลงานค้นคว้าด้วยตนเอง การจัด
กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิกสารเสพติดและสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
การนี้ จึงขอเปิดรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๑๔ สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย ๒(๒-๐-๔) เป็น
รายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา ๑๙๐๒ ๒๑๔ สารเสพติด
และบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย ๒ (๒-๐-๔) สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
๑.๑ เป็นโครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง โดย
ขณะนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ ลงนามสัญญา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕ งบประมาณ ๗๐,๖๒๘,๒๖๒ บาท โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๖ โดยปัจจุบันก่อสร้างได้ประมาณ ร้อยละ ๒๐ ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็น ๒๐ วัน
/๒. โครงการก่อสร้าง...

๑๐
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ โครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง ดําเนินการ
ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ งบประมาณ ๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ
ก่อสร้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้รับจ้าง
ได้ทําหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้องานของผู้ควบคุมงาน
๒.๒ งานก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ (งานเพิ่มเพื่อให้อาคารใช้
งานได้) ประกอบด้วย ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท ศรีสะเกษ เคซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคาร วงเงินค่าจ้าง ๖,๓๘๐,๙๙๙ บาท ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๕ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันทํางานได้ประมาณร้อยละ ๓๐ (๒) ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เอสโก้ ซัพพลาย เป็ นผู้ รั บจ้ างงานปรับปรุงตกแต่งภายใน วงเงิ นค่าจ้ าง ๒๐,๒๙๙,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันทํางานได้ประมาณร้อยละ ๑๖ และ (๓) ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวัสดิไชยรุ่งเรือง เป็น
ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. และงานก่อสร้างลานจอดรถ วงเงินค่าจ้าง ๙,๗๙๐,๐๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญาวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันทํางานได้ประมาณร้อยละ ๒๐
๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ๑
๓.๑ เป็นโครงการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง วงเงิน
ค่าก่อสร้าง ๒๕๔,๓๕๘,๕๒๖ บาท ระยะเวลา ๖๖๐ วัน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่จากการจัดหาโดยวิธีพิเศษ คือ
บริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด ซึ่งได้เข้าลงนามสัญญาจ้างในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเริ่มเข้าทํางานแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคาร ๓ หลัง ซึ่งมีการบอกเลิกสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างของผู้รับจ้างรายใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยประสานบริษัทผู้รับจ้าง
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในการเพิ่มจํานวนคนงานเพื่อให้การก่อสร้าง
แล้วเสร็จก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๓.๓ การรับชําระหนี้กรณีผดิ สัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุม เพื่อเป็น
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔ โดยที่ประชุมได้มีมติ “ขอให้นายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ ทนายความผู้รับมอบอํานาจจาก
นายอภิชัย เตชะอุบล ดําเนินการจัดส่งเอกสาร จํานวน ๕ รายการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่โครงการ
จัดตั้งกองกฎหมาย ภายในกําหนด ๗ วัน เพื่อการจัดส่งให้แก่นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัย ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไป”
/ด้วยเมื่อวันที่…

๑๑
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ได้มีหนังสื อถึงอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ยื่นฟ้องคดีปกครองหมายเลขดําที่
๒๐๓/๒๕๕๒ ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้บริษัท ไทย
ฟากรุ๊ป จํากัด ชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน และยื่นคําขอรับชําระหนี้ ในคดีล้มละลาย
หมายเลขแดงที่ ล.๓๘๐๕/๒๕๕๒ ระหว่างกรมสรรพากร กับบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จัดกัด นั้น จํานวนเงินทั้งสิ้น
๑๓,๕๓๗,๔๑๓.๓๕ บาท (สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) และเพื่อให้ข้อ
พิพาทดังกล่าวระงับสิ้นไป นายอภิชัยฯ จึงได้เสนอขอชําระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยแทนบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จัดกัด
จํานวน ๙,๘๕๙,๗๗๔.๓๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์) โดยขอ
งดชําระดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการขอถอนฟ้องคดีปกครองดังกล่าวต่อไป
สํานักงานกฎหมายและนิติการ ขอเรียนว่า ภายหลังที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
ดังกล่าว แล้วนั้น โครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้มีการติดต่อประสานงานกับนายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ เพื่อขอให้มี
การจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปรากฏว่า นายรัชตกรฯ ได้มีการจัดส่งให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วน และ
โครงจัดตั้งกองกฎหมายได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้แก่นายโกเมท ทองภิญโญชัย เพื่อทําความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
สํานักงานกฎหมายและนิติการ ใคร่ขอเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหนังสือ
ตอบข้อหารือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. การพิจารณาข้อหารือของสํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา
ด้วยโครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้เสนอเรื่องให้อธิการบดีมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๓๓๔๔ ลง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา เพื่อขอหารือประเด็นข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการเสนอขอชําระหนี้ดังกล่าว อันเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงการคลัง ที่ได้ตอบข้อหารือ
ของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/๑๒๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ในการนี้ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา ได้มีหนังสื อตอบข้อหารือของ
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ อส ๐๐๒๙/๔๓๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การที่นายอภิชัย เตชะอุบล เสนอขอชําระหนี้ดังกล่าว เป็นกรณีบุคคลภายนอกเสนอตัว
เข้าชําระหนี้แทนลูกหนี้
๑.๒ หากเงินที่นํามาชําระหนี้นั้น มิใช่ทรัพย์สินของบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด มหาวิทยาลัยก็
สามารถรับชําระหนี้จํานวนดังกล่าวได้ แต่หากได้ความว่า เงินที่นํามาชําระหนี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ไทยฟา
กรุ๊ป จํากัด ถือว่าเป็นการนําเอาทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย มาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉพาะราย ในทางที่ทําให้
เจ้าหนี้รายอื่นเสียเปรียบ ซึ่งศาลล้มละลายกลางอาจมีคําสั่งเพิกถอนการรับชําระหนี้ดังกล่าวได้
๑.๓ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับชําระหนี้โดยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงจะถอนฟ้องคดีปกครอง
และถอนคําขอรับชําระหนี้ในคดีล้มละลายที่มีต่อบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ต่อไปได้
/๒. การพิจารณาข้อหารือ...

๑๒
๒. การพิจารณาข้อหารือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ด้วยสํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้เสนอเรื่องให้อธิการบดีมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๓๖๐๕ ลง
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงผู้อํานวยการกองบังคับคดีล้มละลาย ๕ เพื่อขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
เสนอขอชําระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคํา
พิพากษาให้ล้มละลาย
ในการนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย
ตามหนังสือที่ ยธ ๐๕๐๘/๑๑๐๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๒.๑ ตามกรณีที่ขอหารือเป็นกรณีที่มีบุคคลภายนอกชําระหนี้แทนลูกหนี้ หากไม่เป็นการขืนใจ
ลูกหนี้นิติกรรมการชําระหนี้นั้นย่อมสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๑๔
๒.๒ ปัจจุบันกรรมการของบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด คือ นายสายชนธ์ ติดขามป้อม ส่วนนาย
อภิชัย เตชะอุบล เป็นบุคคลภายนอกคดีล้มละลาย เพราะมิใช่ผู้ที่ถูกฟ้องคดีล้มละลายในกรณีดังกล่าวด้วย
๒.๓ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เห็นว่า การที่นายอภิชัย เตชะอุบล ติดต่ อขอชําระหนี้แ ก่
มหาวิทยาลัยแทนบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกสอดเข้าชําระหนี้ที่กระทําได้ เมื่อกรณีมิใช่
สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอก หรือขัดกับเจตนาดังคู่กรณีได้แสดงไว้ หากมหาวิทยาลัยจะรับชําระหนี้
จากนายอภิชัย เตชะอุบล ก็ย่อมกระทําได้ตามกฎหมาย และเมื่อได้รับชําระหนี้จนเป็นที่พอใจแล้ว ก็ชอบที่
มหาวิทยาลัยจะถอนคําขอรับชําระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ต่อไปได้
ประกอบกับอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ๑ ได้มีหนังสือที่ อส ๐๐๒๙.๑/๓๙๓ ลง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงอธิการบดี แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครอง
นครราชสีมา ในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๐๓/๒๕๕๒ ได้มีคําสั่งเรียกให้คู่กรณีไปศาล ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เพื่อการให้ถ้อยคําต่อศาล ตามที่เคยให้ถ้อยคําต่อศาลในวันนัดไต่ส่วนเกี่ยวกับผลการ
ตกลงประนีประนอมยอมความที่ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ฟ้องคดีได้แถลงต่อศาล เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕
ฉะนั้น เพื่อให้การพิจารณาคําขอชําระหนี้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงขอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณา และมอบหมายหรือวางแนวทาง เพื่อที่สํานักงาน
กฎหมายและนิติการ จะได้นําไปปฏิบัติต่อไป
มติ ที่ประชุม
ให้ ม หาวิท ยาลัยปฏิบัติตามแนวทางที่อธิบ ดีอัยการสํา นัก งานคดี
ปกครองนครราชสีมา และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้ตอบข้อหารือในการให้มหาวิทยาลัยรับ
ชําระหนี้ได้ และเมื่อได้รับการชําระหนี้แล้ว จึงถอนฟ้องคดีปกครองและถอนคําขอรับชําระหนี้ในคดีล้มละลาย
ที่มีต่อบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จํากัด ต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
(ไม่มี)
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ ๆ
๔.๑.๒.๑ แผนการรับนักศึกษา หน่วยการจัดการเรียนการสอน จังหวัด
มุกดาหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สื บ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตมุกดาหารใหม่ โดยให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในรูปแบบหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหารและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์
และคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับนักศึกษาของหน่วยจัดการเรียนการสอนมุกดาหารเป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าว หน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้เสนอแผนการรับนักศึ กษาประจําปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และบริหารศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการ
จัดการประชุมร่วมกับคณะทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยจัดการเรียนการ
สอนมุกดาหารกํ าหนดแผนการรั บนักศึกษาให้สอดคล้ องกั บนโยบายของมหาวิทยาลั ยและเสนอแผนการรั บ
นักศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากทั้งสองคณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒,๓) เมื่อทั้งสองคณะดังกล่าวได้ให้
ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาของหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหารแล้ว จึงได้จัดส่งแผนการ
รับนักศึกษามาที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔) งานรับเข้าศึกษาจึงได้เสนอ
แผนการรับนักศึกษาดังกล่าวมายังกองแผนงาน กองแผนงานจึงได้นําเสนอแผนการรับนักศึกษาดังกล่าวต่อที่
ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการรับนักศึกษาของหน่วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาเขตมุกดาหาร จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
รับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา…

๑๔
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นสุ ข อธิ ก ารบดี นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ด้ ว ย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประกาศรายชื่อสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จะ
ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม จํ า นวน ๗๘ แห่ ง รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดย
สถาบันอุ ดมศึกษาตามรายชื่ อต้ องดํ าเนินการประเมินให้ แล้วเสร็จภายในระหว่ างวันที่ ๑ กุม ภาพั นธ์ ถึง ๓๐
เมษายน ๒๕๕๖
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชาให้แล้ว
เสร็ จ ภายในราวเดื อ นมกราคม ๒๕๕๖ เนื่ อ งจาก ภาระงานดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณมากและระดั บ ความยากสู ง
จําเป็นต้องมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยกํากับดูแลโดยตรง ซึ่งในอดีต สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีคําสั่งแต่งตั้ง นายสุรชัย
จูมพระบุตร เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แต่ต่อมาบุคคลดังกล่าวมีปัญหาสุขภาพและ
แพทย์แนะนําให้พักฟื้นฟูสุขภาพ จึงได้ขอลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้กํากับดูแลงานประกันคุณภาพ อย่างไรก็ดี ด้วยภาร
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลมีปริมาณมาก จึงไม่อาจกํากับดูแลการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้ในช่วงระยะเวลาจํากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชาให้แล้วเสร็จภายในราวเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อนึ่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อ
ทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า จํานวนรองอธิการบดีตามวรรค
หนึ่ง ให้มีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน เนื่องจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีจํานวนครบ ๗ คน
แล้ว ดังนั้น อธิการบดีจึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติราชการในตําแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นมอบอํานาจให้บุคคลไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น แต่มิใช่การแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง นายสุรชัย จูมพระบุตร เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๔.๒.๒ การแต่งตั้งผูอ้ ํานวยการ…

๑๕
๔.๒.๒ การแต่งตั้งผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุม ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาเขต ซึ่งเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้
เตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตมุกดาหาร
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณะ
และมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ
อดี ต คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง ได้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการเมื่ อ ปี ๒๕๕๕ นี้ โดย
มหาวิทยาลัย จะทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ด้าน
การเรียนการสอนที่คณะบริหารศาสตร์ ๒) รับผิดชอบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ๓) กํากับดูแลการ
ดําเนินงานหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร และ ๔) การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และภาระหน้าที่อื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
เพื่ อ กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตมี ค วามชั ด เจน
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้มีอายุมากกว่า
๖๐ ปี เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ การขอขยายระยะเวลาการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อิ น ทิ ร า ซาฮี ร์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย ตําแหน่งอัยการ
ผู้เชี่ ยวชาญ สัง กั ดสํ านั กงานที่ ปรึก ษากฎหมาย สํ านั ก งานอัย การสูง สุด เป็ น ที่ป รึก ษาด้ า นกฎหมายของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น ระยะเวลา ๑ ปี (จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ) ซึ่ ง
ระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถกํากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย
/ให้ดําเนินการ…

๑๖
ให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง
เช่น การทํานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการ
จัดทําคําสั่งทางปกครอง และการดําเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยขยาย
ระยะเวลาการแต่ ง ตั้ ง ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว โดยมีภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน และตารางการ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เสนอแต่งตั้งนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออีก ๑ ปี โดยกําหนด
ภาระงาน ดังนี้
(๑) ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๒) ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของ
มหาวิทยาลัย (เช่น การจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง)
(๓) ให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆของสภา
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ มหาวิ ท ยาลัย ในกรณี เป็ น เรื่ อ งที่มี ทุ น ทรัพ ย์ สู ง เกิ น กว่ าสิ บ ล้ า นบาท หรื อ กรณีอื่ น ใดที่ส ภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเห็นว่าเป็นความจําเป็นต้องให้คําปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย
๒. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖)
๓. อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ตารางการปฏิบัติงาน โดยสังเขป
(๑) มาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ
๔ - ๖ วัน
(๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ที่สภามหาวิทยาลัยขอคําปรึกษา
(๓) มาร่วมประชุมให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
(๔) ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจ
ร่างสัญญา ตรวจสํานวนต่างๆ จัดทําเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงานที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
/หมายเหตุ…

๑๗
หมายเหตุ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้นําระเบียบวาระนี้มาพิจารณาเป็น
วาระแรกก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๔ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครัง้ ที่ ๓)
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา ฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน
๔๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา
ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๑ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๗ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑๙ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จํานวน ๑๗ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๒ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน

๓. คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน

๔. คณะรัฐศาสตร์
จํานวน ๑๕ คน
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชา การปกครอง

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑๐ คน
จํานวน ๕ คน

ระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เคมี

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน
/๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ…

๑๘
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน ๒ คน
หลักการแนวคิด
๑. การสําเร็จการศึกษา
(๑) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิต ศึ ก ษา พ.ศ.
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะ
มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๔๑ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน
๓๗ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม ตามที่ ค ณะบริ หารศาสตร์ ได้ เสนอเรื่ องขออนุมัติการสําเร็จการศึกษากรณีร าย นายอุ ทัย อันพิ ม พ์
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการประจํา
คณะในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติรับรองวันสําเร็จการศึกษาในรายดังกล่าว
ทั้งนี้ใช้การอ้างอิงผลการสอบภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนายวิทยา เจียรพันธ์
และมีสังเกตเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาในรายนี้ ดังนั้นสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงขอสรุปเรื่องเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
(๑) ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะบริหารศาสตร์
ได้เสนอเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา ให้กับราย นายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก
รหัสประจําตัวนักศึกษา ๔๙๒๒๔๐๐๐๕๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ โดย
ตามหนังสือได้แจ้งรับรองวันสําเร็จการศึกษาให้กับรายดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (อยู่ในภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๕๔) ตามมติคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ทั้งนี้ใช้การอ้างอิงผลการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนายวิทยา เจียรพันธ์ ซึ่งได้รับการรับรองสําเร็จ
การศึกษาจากกระบวนการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตไปยังบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ
/การสําเร็จการศึกษา…

๑๙
การสําเร็จการศึกษาของรายดังกล่าวในประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่องการสอบผ่านภาษาอังกฤษฯ ฉบับลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีมูลเหตุต้องสงสัยว่าเป็นเอกสารที่อาจ
ทําขึ้นในภายหลัง เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบในทะเบียนคุมประกาศของคณะ
(๒) หลั ก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และเกณฑ์ ผ่ า นการสอบวั ด ความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๔ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ให้ใช้เกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ระดับปริญญาเอกแบบ ๒ ในข้อ ๒
- จากการตรวจสอบข้อมูล เนื่องด้วยราย นายอุทัย อันพิมพ์ รหัสนักศึกษา ๔๙๒๒๔๐๐๐๕๖
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นในเรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รองรับ เป็นประกาศ เรื่องเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยระบุข้อ ๒ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่คณะหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยมีข้อปฏิบัติ ให้คณะแต่งตั้งกรรมการสอบความรู้
ภาษาอังกฤษจากอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน และเกณฑ์การสอบและวิธีดําเนินการสอบให้เป็นไป
ตามที่คณะ/กรรมการสอบกําหนด โดยคิดค่าคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์ S คือสอบผ่าน และ U คือ สอบไม่ผ่าน ทั้งนี้
รายนายอุทัย อันพิมพ์ ได้สอบผ่านตามเกณฑ์ของคณะบริหารศาสตร์ ตามคะแนนที่ได้รับแจ้งจาก คณะศิลป
ศาสตร์ เมื่อวั นที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ใ ช้เกณฑ์สอบวั ดความรู้ ภาษาอังกฤษสําหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๔๘ ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- สําหรับกรณีรายนี้ คณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ใช้เกณฑ์สอบผ่านตามคณะ
กําหนด ประกอบกับรายงานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ วาระที่ ๓.๑ การออกประกาศการสอบภาษาอังกฤษคณะบริหารศาสตร์ยังไม่มี
ประกาศ ที่ผ่านมาเพียงแต่กําหนดเกณฑ์ผ่านเป็นร้อยละ ๕๐ ในรายนี้เทียบได้คะแนนร้อยละ ๕๔ ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ที่คณะใช้เป็นแนวปฏิบัติ
- จากการตรวจสอบข้อมูลในการเสนอเรื่องสําเร็จการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่ผ่านมา คณะได้พิจารณาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา โดยเงื่อ นไขการสอบผ่ า นการสอบวั ดความรู้
ภาษาอังกฤษได้ใช้เกณฑ์ของคณะ และที่ผ่านมาได้เสนอให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใต้เกณฑ์ของคณะ (สอบ
ผ่านร้อยละ ๕๐) ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษา ๑ ราย ที่เข้าเงื่อนไขเดียวกันกับนายอุทัย อันพิมพ์ คือ
/- นายวิทยา เจียรพันธ์...

๒๐
- นายวิทยา เจียรพันธ์ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓
(๓) จากข้อสังเกตของคณะบริหารศาสตร์ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
(๔) ระหว่างรอผลการสอบข้อเท็จจริง ทางสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ทําเรื่องหารือ
กองกฎหมาย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๗๗๓ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อทราบแนวปฏิบัติ
กรณีที่ผู้ขอสําเร็จการศึกษามีเรื่องอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง ประกอบกับเนื่องจากนักศึกษาปริญญาเอกรายนี้
รวมระยะเวลาศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ทําให้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ นี้
นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๕) ตามบันทึกข้อความโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐ /๑๓๗๒ ลงวันที่
๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ โครงการจั ด ตั้ ง กองกฎหมายพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า กรณี ป ระเด็ น ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินิจฉัยแล้วรับฟังได้ว่า เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่สามารถใช้บังคับ
เป็นเกณฑ์ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนายอุทัย อันพิมพ์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ใช้ประกาศดังกล่าวเป็นเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนี้แล้ว จึง
สามารถพิจารณาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยได้ และสํานักงาน
กฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นายอุทัย อันพิมพ์ มีเกณฑ์สําเร็จการศึกษาเป็นตามเกณฑ์ที่
กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕๔ ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ดังนั้นสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา (โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย) สามารถนําเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปได้
งานทะเบียนนักศึกษา ฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ โดยคณะบริหารศาสตร์ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่ง
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และตามหนังสือ เลขที่ ศธ
๐๕๒๙.๑.๑๐ /๑๓๗๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า นายอุทัย อันพิมพ์ มีเกณฑ์สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕๔ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ในการนี้ สํานักบริหารบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
/เสนอให้มีการลงคะแนน…

๒๑
เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงให้ความเห็นเพื่อพิจารณาความเห็นชอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ซึ่งในการลงคะแนนเสียง เป็น ๒
แนวทาง คือ ไม่เห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๙ ท่าน และเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๔ ท่าน
สรุปมติที่ประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนายอุทัย อันพิมพ์ และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
หลักการแนวคิด
๑. การสําเร็จการศึกษา
(๑) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิต ศึ ก ษา พ.ศ.
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะ
มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา
(๓) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายวิชาการ ศึกษาข้อเท็จจริง และจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. รายงานกรณีนายอุทัย อันพิมพ์ โดยเรียงเหตุการณ์ตามลําดับเวลา
๒. รายงานเกี่ยวกับเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในปัจจุบัน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ผ่านมา
เมื่อจัดทํารายงานดังกล่าวแล้ว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๒.๖ ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี กําหนดไว้ว่า การให้ปริญญาเกียรตินิยม
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในข้อ ๕๖.๑ ถึงข้อ ๕๖.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖๖.๑ ถึงข้อ ๖๖.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/ว่าด้วย...

๒๒
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ตามข้อ ๕๖.๖ และ ๖๖.๖ แห่งข้อบังคับเดียวกันนี้ ซึ่งระบุไว้
ว่า
“ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W ใน
รายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”
ดั ง นั้ น จึ ง มี บ างหลั ก สู ต ร ที่ ค ณะทํ า เรื่ อ งเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับกําหนด เช่น นักศึกษาได้เทียบโอน เนื่องจาก
มี กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รให้ เ ที ย บโอนได้ หรื อ นั ก ศึ ก ษาได้ ข อลาพั ก การศึ ก ษา เนื่ อ งจากได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป และเกือบทุกภาคการศึกษาจะมีการ
ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมกรณีพิเศษ สําหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับฯ โดยจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย โดยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดทําร่างประกาศ
เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
๒ ครั้ง ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบ
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ เพราะเหตุที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอน
หน่วยกิต รายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร ในกรณีดังต่อไปนี้
๑ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรที่หลักสูตรกําหนด
๒ นักศึกษาเคยได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาของภาคเรียนที่ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัย
อันเนื่องมาจากมีอาการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้
๓ มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ในกรณีต่อไปนี้
๓.๑ นักศึกษาได้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากมีอาการป่วย และหรือ
ประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้
๓.๒ นั ก ศึ ก ษาได้ ล าพั ก การศึ ก ษา เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. การอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ตามร่างประกาศ เรื่อง
การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ
๒. ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดให้มีการเทียบโอนตั้งแต่แรกเข้า ซึ่งมีจํานวนหน่วยกิตไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ให้แต่ละหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบการให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษรายหลักสูตร
/ที่ประชุม...

๒๓
ที่ประชุมได้มกี ารอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ปรั บ ลดข้ อ ความ “หรื อ อื่ น ๆ ที่ มี ห ลั ก ฐานพิ สู จ น์ ไ ด้ ” ในทุ ก ข้ อ ที่ ป รากฏตาม (ร่ า ง)
ประกาศฯ
๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความตาม (ร่ า ง) ประกาศฯ ข้ อ ๔ โดยแสดงถึ ง สาเหตุ ที่ จั ก ต้ อ ง
ดําเนินการตาม (ร่าง) ประกาศฯ ในข้อดังกล่าว
มติที่ประชุม

อนุมัติ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
๔.๓.๑ ขออนุมัติเปิดรายวิชา ๑๕๐๓ ๑๐๔ น้ํามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่
ประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จํานวน ๑ วิชา เป็นรายวิชาเลือกเสรี คือ
รายวิชา ๑๕๐๓ ๑๐๔ น้ํามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
การนี้ จึ ง ขอเปิ ด รายวิช า ๑๕๐๓ ๑๐๔ น้ํา มัน หอมระเหยเพื่อ สุข ภาพ ๓(๓-๐-๖) เป็ น
รายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
มติที่ประชุม

อนุมัติ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขออนุมัติใช้เงินกองทุนของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นค่าสาธารณูปโภค
(ค่ากระแสไฟฟ้า)
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่
ประชุม คณะเกษตรศาสตร์มภี าระต้องเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าประจําเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
รวมเป็นเงิน ๖๗๗,๖๑๒.๐๗ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) และมีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินกองทุนสํารองของคณะเพื่อเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค(ค่ากระแสไฟฟ้า) เดือนมิถุนายน กันยายน ๒๕๕๕ และเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้

/ลําดับที…่

๒๔
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ค่ากระแสไฟฟ้าเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

วงเงิน (บาท)
๒๘๔,๘๗๖.๔๑
๓๙๒,๗๓๕.๖๖
รายจ่ายจริงตามที่เรียกเก็บ
รายจ่ายจริงตามที่เรียกเก็บ

อนุมัติ

๔.๔.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative
Agreement) ระหว่าง Guangxi University (มหาวิทยาลัยกว่างซี)
สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอ
ที่ประชุม ตามที่ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา
เจนศิริศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปแสวงหาแนวทางความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Guangxi University เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑ - ๕
กันยายน ๒๕๕๕ นั้น
จากการพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกว่างซี ทางมหาวิทยาลัยกว่างซีมีความสนใจที่
จะดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นต่างๆ รวม ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. จัดทํากิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๒. จั ด หลั ก สู ต รอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมจี น ระยะสั้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. แลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และบริหารศาสตร์
๔. แลกเปลี่ยนบุคลากรในสาขาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน บริหารศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
๕. ทําวิจัยในสาขาต่างๆ ร่วมกัน
แต่การที่จะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัยกว่างซีจําเป็นต้องมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเสียก่อน ทางมหาวิทยาลัยกว่างซีจึงได้เสนอร่างบันทึกดังกล่าวให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา
ในเบื้องต้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความใน
บันทึกข้อตกลงฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒) แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ การทําบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้จักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดําเนินการใดๆ จะต้องได้รับความ
/เห็นชอบ…

๒๕
เห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าวจากทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ร่างบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบในเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ (วาระที่ ๔.๑๐)
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อนุ มั ติ ก ารลงนามในบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University
(มหาวิทยาลัยกว่างซี) สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมได้มกี ารอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การลงนามความร่วมมือใดๆ ให้คํานึงถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ
๒. ให้จัดทํารายงานสรุปแผน/กิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกัน และเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบเป็นประจําทุกปี
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๓ การจ้างนักกฎหมายเอกชนเพื่อปฏิบัติงานด้านคดีและการบังคับคดี
(มาตรการบังคับทางปกครอง)
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุม
ด้วยสํานักงานกฎหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้านกฎหมายและนิติ
การของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานตรวจสอบสัญญา งานให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ งานพัฒนา
กฎหมาย งานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยั จรรยาบรรณและละเมิด งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งงานคดี
ต่างๆทั้งคดีปกครอง คดีอาญา และคดีแพ่ง ที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนหรือบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งมีระดับความยากและความ
สลับซับซ้อนของงานสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุดังนี้
๑. การที่มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องดําเนินการทางวินัยและหรือดําเนินการทางละเมิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทําความผิดทางวินัยหรือกระทําการละเมิดต่อมหาวิทยาลัย จํานวนหลายราย และได้มี
การออกคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให้ชําระสินไหมทดแทนทดแทน ซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิของบุคคล ที่นําไปสู่การใช้สิทธิอุทธรณ์และหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงทําให้มีภาระงานในการจัดเตรียม
สํานวนแก้อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ หรือสํานวนแก้คําฟ้องในชั้นศาลปกครอง เพิ่มขึ้นด้วย
๒. ยังมีภาระงานที่ต้องดําเนินการเกี่ยวการใช้มาตรการบังคับทางปกครองจํานวนหลายคดี
ด้วยกัน อาทิ คดีที่ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือคู่ความชําระเงินหรือชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัย
หรือกรณีความรับผิดทางละเมิดที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัย
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทําละเมิดเพิกเฉยไม่มาชําระเงิน กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามความใน มาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้นั้นและขาย
/ทอดตลาด…

๒๖
ทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน และความในข้อ ๑ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับคําสั่งทางปกครอง ให้เป็นอํานาจ
ของอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีผู้ทําคําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรมแล้วแต่กรณี
๓. นอกจากนี้ ผู้ ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย บางรายได้ ไ ปฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลแพ่ ง หรื อ ศาลอาญา
กล่าวหาอธิการบดีและหรือคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ฟ้องในประเด็นคดีที่ไม่มีมูลหรือไม่มีเหตุให้ฟ้องได้ แต่ก็ก่อให้เกิดภาระงานที่ฝ่ายกฎหมายต้องดําเนินการในชั้น
พนักงานอัยการและในชั้นศาล
ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้ภาระงานโดยรวมของโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งใน
เชิงปริมาณและความยุ่งยากซับซ้อนของงานตามที่กล่าวมา ทําให้อัตรากําลังของนิติกรที่มีอยู่ คือข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน และลูกจ้างจ้างเหมา ๑ คน ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นอย่างมี
คุณภาพและทันกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ ประกอบกับ
นิติกรมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายของราชการเท่านั้น
ยังขาดความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายแพ่งและอาญา จึงไม่อาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีแพ่งและ
คดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องจ้างนักกฎหมายเอกชนปฏิบัติงานด้าน
คดีและการบังคับคดี เพื่อมิให้คดีมิให้หมดอายุความซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขออนุมัติในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยจัดจ้างนักกฎหมายจากภาคเอกชน
ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยวิธีการจ้างเหมางานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ทั้งนี้ อาจ
เป็นการจัดจ้างรายคดีหรือจัดจ้างแบบตกลงราคาเหมาจ่ายตามขอบเขตภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให้
ปฏิบัติงานด้านคดีและการบังคับคดี ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การ
เตรียมสํานวน การสืบทรัพย์และอายัดทรัพย์ ตลอดจนการประสานงานกับสํานักงานอัยการ ศาล และกรมบังคับ
คดี ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับคดีทุกขั้นตอนมีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีขอบเขตงานที่จะจัดจ้าง ดังนี้
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง และคดีอาญา ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บุคคล คณะบุคคล และเอกชน กรณีที่ประเด็นคดีมีความสลับซับซ้อนในการนําสืบ
๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี (ขั้นตอนการสืบทรัพย์และยึดอายัด) ซึ่งเป็นการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ นัยมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และให้เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ้างฯ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
/๔.๔.๔ ระเบียบมหาวิทยาลัย…

๒๗
๔.๔.๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่
ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอ
ที่ประชุม ตามที่ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้เสนอเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับ งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๘/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการ
จัดทําระเบียบดังกล่าวแล้ว นั้น
สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้จัดทํา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จึงขอนําเรียนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โครงการวิจัย
และบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ตาม
ข้อเสนอแนะ
๔.๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
ชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นําเสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดวางระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
ตามความในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดการออกจากงานและการเลิกจ้าง ข้อ ๔๒ บัญญัติไว้ดังนี้
ข้อ ๔๒ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๓๙ ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออก
จากงานหรือสั่งเลิกจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคนได้อย่างสม่ําเสมอ
(๒) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๙
(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้
/(๔) ประพฤติตน…

๒๘
(๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๑
(๖) มีการยุบหรือยกเลิกตําแหน่งหรือยุบหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อยู่
เว้นแต่มหาวิทยาลัยยังมีความจําเป็นที่จะต้องให้ปฏิบัติงานต่อ
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๘) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงได้ แต่คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะ
เป็นการเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
หลักการ/แนวคิด
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๔๒ วรรคท้ายแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคําสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้าง จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคําสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากมหาวิทยาลัย
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สม่ําเสมอ
(๒) มีการยุบหรือยกเลิกตําแหน่งหรือยุบหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อยู่
(๓) หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมได้มกี ารอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ศึกษาเปรียบอัตราเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งให้ออกหรือสั่ง
เลิกจ้าง กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีสภาพเหมือนกับมหาวิทยาลัย และพิจารณาถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
ด้วย
๒. ปรับลดข้อความตาม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ ๔(๓)
๓. ปรับรูปแบบของ (ร่าง) ประกาศฯ ให้ถูกต้อง เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศฯ ที่นําเสนอ เป็น
การจัดทําในรูปแบบของระเบียบและข้อบังคับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ทั้งนี้ ขอให้
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ
/๔.๔.๖ (ร่าง) ประกาศ...

๒๙
๔.๔.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นําเสนอที่ประชุม ด้วยมีพนักงานมหาวิทยาลัยหลายรายที่ถึงแก่ความตาย แต่เนื่องจากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยัง
มิได้กําหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย อีกทั้งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยัง
มิได้จัดทําประกาศเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะต่างๆ แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงทําให้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือครอบครัวของ
พนักงานในกรณีพนักงานถึงแก่ความตาย
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้นําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินช่วย
พิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คล ครั้ง ที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่ อวันที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๕ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ว และอธิก ารบดี มี
ความเห็นให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หลักการ/หลักแนวคิด
เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่ความตาย จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่
ความตาย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเทียบเคียงกับการจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ตามพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิ์การและสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๐
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ จักได้เสนออธิการบดี
ออกประกาศบังคับใช้ต่อไป
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยพิจารณาถึง
สาเหตุการตายที่จะห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ เพิ่มเติม เช่น การตายด้วยเหตุหรือพฤติการณ์ที่ปรากฏชัดแจ้งว่า
เป็นการปกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น หรือ พิจารณาถึงสาเหตุการตายที่จะจ่ายเงินช่วยพิเศษ เพิ่มเติม
เช่น กรณีที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษกรณี พนั กงานมหาวิทยาลัยถึง แก่ ความตาย พ.ศ. .... ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามและประกาศบังคับใช้ต่อไป
/๔.๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับ…

๓๐
๔.๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงาน
ของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นําเสนอ
ที่ประชุม สํานักวิทยบริการ ได้จัดตั้งศูนย์หนังสือและผลิตตํารา เพื่อส่งเสริมการผลิตตํารา สําหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการบริการวิ ชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัย มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ คล่องตัวและสามารถพึ่งตนเองได้
ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ดําเนินงานของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
มอบสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารศึ ก ษาและแก้ ไ ข ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ดําเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตํารา และนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ การใช้พนื้ ที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุม เนื่อง
ด้วยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทํางานประเมินผลการใช้พื้นที่ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประเมินผลการใช้
พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประเมินผลการใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (เพิ่มเติม) เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินการใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ปัจจุบันชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกินไปจากที่ตกลงกับ
มหาวิทยาลัยประกอบกับ บันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สิ้นสุดลงแล้ว
ตามบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. เนื่ อ งจากได้ มี ก ารปิ ด หลั ก สูต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ พ บว่ า
นักศึกษาที่ยังศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาอีกประมาณ ๑ ปีครึ่ง และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาให้ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงได้ใช้พื้นที่
/มหาวิทยาลัย…

๓๑
มหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็ นสถานที่ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลอง ตลอดจนการฝึกงานของ
นักศึกษา ตามแผนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไปจนกว่านักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓. หลังจากสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ เห็นควรให้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทําแผนเสนอเข้ามาว่าจะมี
การจัดการอย่างไร เพื่อประกอบการประเมินว่าควรจะมีการขยายระยะเวลาในการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยต่อไป
หรือไม่
มติที่ป ระชุ ม
มอบคณะทํา งานฯ จัด ทํา แผนการดํ า เนิ น งานแก้ ไ ขการใช้พื้ น ที่
ดังกล่าว ให้เป็นข้อยุติภายในเวลา ๖ เดือน และประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้วนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
๕.๒ ขออนุญาตใช้พนื้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้าง
ศูนย์กีฬา (Sports Complex)
นายสหรัฐ โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุม ตามที่
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๔.๒ เรื่ อ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) แห่งใหม่ของจังหวัด
มุกดาหาร เป็นเนื้อที่จํานวน ๓๐๐ ไร่ ซึ่งมติที่ประชุม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัย
สามารถมอบพื้นที่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการต่างๆ ได้หรือไม่ และให้นําเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ดังนั้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๓๖๘๐ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๕ หารือไปยังธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยมีประเด็นข้อหารือดังต่อไปนี้
๑. มหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี สามารถอนุ ญ าตให้ จั งหวั ดมุ ก ดาหาร ใช้ พื้น ที่ ร าชพัส ดุ แ ปลง
หมายเลขทะเบียนที่ มห.๔๘๙ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บางส่วนเพื่อก่อสร้างศูนย์
กีฬา (Sports Complex) ได้หรือไม่
๒. หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถอนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นที่ตามคําขอได้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
๓. เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุญาตให้จังหวัดมุกดาหาร ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ มห.๔๘๙ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บางส่วนตามคําขอแล้วนั้น การ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ดังกล่าว จะตกเป็นของผู้ใด(เอกสาร
ประกอบการประชุม ๑)
ซึ่งต่อมา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้ตอบข้อหารือดังกล่าว
มายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ที่ กค ๐๓๐๗.๓๖/๕๓๔ ฉบับลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม ๒) ดังนี้
/ตามกฎกระทรวง…

๓๒
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่ากระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้
“ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่ากระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ.....”และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๙
ข้อ ๕ กําหนดว่า ... “ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทาง
ราชการถ้าที่ราชพัสดุนั้น.... ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ง
เหตุผลและความจําเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น โดยต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษ์โดยจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว...”
ดังนั้น ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงดังกล่าว สําหรับส่วนราชการที่
มีความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุที่เป็นที่ว่างไม่มีส่วนราชการใดใช้ และตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น จะต้องยื่นคําขอใช้ที่ราช
พัสดุต่อสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน
ตอบประเด็นข้อหารือ
๑. เป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุที่มีส่วนราชการ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์อยู่ก่อน
แล้วเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร มิใช่ที่ว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถให้ความ
ยินยอมให้จังหวัดมุกดาหารใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.๔๘๙ บางส่วน เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา
(Sports Complex) ได้ โดยการให้ความยินยอมให้ใช้มิใช่การอนุญาต
๒. ตามกฎกระทรวงดั ง กล่ า ว การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ร าชพั ส ดุ เ ป็ น อํ า นาจของกรมธนารั ก ษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้ความยินยอม
หรือไม่เท่านั้น หากไม่ขัดข้องหรือยินยอมให้จังหวัดเข้าใช้พื้นที่ได้ จังหวัดมุกดาหารหรือศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดมุกดาหารจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารการยินยอมประกอบคําขอใช้พื้นที่ราชพัสดุยื่นต่อสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่จังหวัดมุกดาหารขอใช้ต่อไป
๓. เมื่อกรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้จังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร) ใช้ที่ราชพัสดุบางส่วนดังกล่าวแล้ว การปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์ตกเป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ นั้น
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)
มติที่ประชุม
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) ในตําแหน่งที่จังหวัดมุกดาหารเสนอมา
/ระเบียบวาระที่ ๖…

๓๓
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (ลับ)
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
๖.๒ การอนุมตั ิปริญญากิตติมศักดิ์ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
๖.๓ ขออนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๔ หารือการออกคําสัง่ ลงโทษทางวินัยข้าราชการบํานาญ
๖.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๖.๖ คําสั่งศาลปกครองชัน้ ต้น (ศาลปกครองกลาง) คดีหมายเลขดําที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕
หมายเลขแดงที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๕
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๕ กํ า หนดในวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

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

…….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร)์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๕

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

