๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๑๐. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๒. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๕. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๙. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด...

๒
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๔. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและ
ทรัพย์สิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๕. นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
๖. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๗. นายเสวก บุญกาญจน์
๘. นายชาติชาย เมาลีชาติ
๙. นายวีรชาติ หวินคา
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้
ลาประชุม จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๒. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๑.๒ การอนุญาต...

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีน โยบายให้ ส่ ว นราชการเร่ งรั ดการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดั ง นั้ น จึ ง มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ไปดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาล
กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การไปร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข อพระราชานุ ญ าติ ใ นการเข้ า เฝ้ า ถวายพระพรสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
และร่วมเข้าเฝ้าฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หัวข้อข่าว “ชงบิ๊กเข้ ฟัน มอบ.-มบ.-มรภ.สุรินทร์”
นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ เนื่องจากปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ในหัวข้อข่าว “ชงบิ๊กเข้ ฟัน มอบ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) - มบ. (มหาวิทยาลัยบูรพา) - มรภ.สุรินทร์
(มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุ ริ นทร์ ” และหั วข้อข่าวย่อยว่า “ชี้ส ถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตสภาเมินแก้ สกอ. (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เหลืออดแนะ รมต. (รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ) เฉ่งรายมหาลัย ” โดยมีเนื้อข่าวใน
ทานองว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี) เปิดเผยว่า ในการประชุม
ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือที่ประชุมถึงปัญหาธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย…

๔
มหาวิทยาลั ยที่เกิดขึ้นหลายแห่ง และมีอยู่ ๓ แห่ งที่เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤต คือ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี (มอบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ซึ่งยอมรับว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หาทางออกไม่ได้ จึงเสนอขอให้ใช้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเพื่อหาทางออก…ทั้งนี้
ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ๓ แห่ ง มี ปั ญ หาในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั น คื อ ระบบการสรรหาอธิ ก ารบดี ที่ มี ปั ญ หา
และความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.ไม่มีอานาจไปกากับดูแล แต่หากปล่อยให้ยืดเยื้อ
ต่อไป ก็จะกระทบกับการจัดการเรียนการสอน…ขณะนี้ทั้ง ๓ แห่งเริ่มมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด …ส่วน
มอบ.มีปั ญหาเรื่ องของการฟ้องร้ อง ซึ่งต้องรอจนกว่าคดี ความจะสิ้ นสุ ด จึงจะสามารถเข้าไปดาเนินการอะไรได้
แต่ทั้งหมดถือเป็ น ความแตกแยกภายใน หากสภามหาวิทยาลั ยที่มีอานาจสู งสุ ดในการบริห ารจัดการไม่ส ามารถ
ดาเนินการอะไรได้ก็จะลุกลาม และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา”
๑.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่อาจทราบได้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(มบ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์ มีปัญหาอย่างไร แต่สาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี) ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนั้น มีความคลาดเคลื่อน
จากความจริ งหลายประการ และจะยั งความเสี ยหายให้ เกิดขึ้น แก่มหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี เป็นอย่า งมาก และ
เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี) ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หาทางออกไม่ ไ ด้ จึ ง เสนอขอให้ ใ ช้ อ านาจรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเพื่อหาทางออก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรถือโอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กรณี ดั ง กล่ า วให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บทราบ และขอเรีย นชี้ แ จงให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบ
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ความเป็นมาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.๒.๑.๑ การดาเนินการบริหารงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
นับแต่เข้ารับตาแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่า
ในช่วงการบริหารงานของอธิการบดีคนเก่า (ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ) มีเจ้าหน้าที่ทาการทุจริตยักยอกเงิน
ของมหาวิทยาลัย และมีการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและแนวปฏิบัติ
ของทางราชการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกปล่อยปละละเลยให้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานในหลายกรณี จนก่อให้เกิดความ
เสี ย หายต่อทรั พย์ สิ นของมหาวิทยาลั ย เป็ น อย่างมาก ดังนั้น อธิการบดีคนปัจจุบัน (รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) จึงมีความจาเป็นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และสอบสวนโดย
มีการดาเนินการทางวินัยรวม ๕ กรณี ได้แก่
(๑) กรณีการทาสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลังเสียเปรียบเอกชน
ความเสียหายจากการที่ต้องผูกพันชาระมูลหนี้ตามสัญญาซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของส่วนราชการ เป็นเงิน
จานวน ๖๖,๖๕๔,๔๒๑.๒๘ บาท มีผู้ถูกกล่าวหา ๒ ราย ได้แก่ ๑) ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจน์กูฏ (อธิการบดี
คนเก่า) และ ๒) นางวนิดา ชนะกานนท์
(๒) กรณี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น สนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยไม่นาเงินเข้าสู่ระบบการควบคุมดูแลของกองคลัง และมีการใช้จ่ายเงินโดยไม่ชอบหรือ
โดยทุจริต...

๕
โดยทุ จ ริ ต เป็ น เงิ น จ านวน ๓๔,๕๕๙,๕๖๕.๓๕ บาท มี ผู้ ถู ก กล่ า วหา ๗ ราย ได้ แ ก่ ๑) นายสั ม มนา มู ล สาร
๒) นายทวีคูณ สวรรค์ ตรานนท์ ๓) นายสมหมาย ชินนาค ๔) นายสุภชัย หาทองคา ๕) นางวนิดา บุญพราหมณ์
๖) นางพยอม บุญมั่น และ ๗) นางสาวมัณฑนา เจือบุญ (อยู่ระหว่างการสอบสวน)
(๓) กรณีการใช้จ่ายเงินหรืออนุมัติการใช้เงินทดรองราชการ (Petty Cash) เป็นเงิน
จานวนประมาณ ๔,๔๕๕,๕๐๗ บาท และการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรโดยไม่ชอบ โดยใช้จ่ายเงินไป
ประมาณ ๙,๒๐๙,๘๕๑ บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๑๓,๖๖๕,๓๕๘ บาท ผู้ถูกกล่าวหาคือ ศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจน์กูฏ (อธิการบดีคนเก่า)
(๔) กรณีการทุจริตเงินของกองคลัง สานักงานอธิการบดี จานวน ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐
บาท มีผู้ถูกกล่าวหา ๓ ราย ได้แก่ ๑) นางสายฝน สาราญ ๒) นางรัชนี นิคมเขตต์ และ ๓) นายสุภชัย หาทองคา
(๕) กรณีทุจริตค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวลาว จานวน ๔๙,๙๔๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาคือ
รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม
จากการดาเนินการทางวินัยทั้ง ๕ กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง
ปลดออกและไล่ออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปทั้งสิ้น จานวน ๕ ราย ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์ประกอบ วิโ รจนกูฏ (อธิการบดีคนเก่า) ถูกลงโทษ ปลดออกจาก
ราชการ จานวนสองคาสั่ง เนื่องจากถูกสอบสวนสองกรณี
(๒) นางสายฝน สาราญ ถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ
(๓) นางรัชนี นิคมเขตต์ ถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ
(๔) นายสุภชัย หาทองคา ถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ
(๕) รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการ
๑.๒.๑.๒ ปั ญหาของมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี มีผ ลมาจากการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนเก่า (นายอภิชาต จีระวุฒิ)
เนื่ อ งจากข้ า ราชการผู้ ถู ก ลงโทษวิ นั ย ร้ า ยแรงทั้ ง ๕ รายได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต่ อ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา ๖๒ แห่ งพระราชบัญญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนั งสือแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๔๒๘ ลงวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษปลดออกจากราชการ ว่ า กรณี ที่ น างสายฝน ส าราญ นางรั ช นี นิ ค มเขตต์ และ นายสุ ภ ชั ย หาทองค า
ยื่นอุทธรณ์นั้น อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายกระทาผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
อัน เป็ น ความผิ ด วินั ย ไม่ ร้ ายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายออก
จากราชการ โดยให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายกลับเข้ารับราชการดังเดิม และสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ทั้งสามราย ดังนี้
๑. ให้ลงโทษ…

๖
๑. ให้ลงโทษตัดเงินเดือนนางสายฝน สาราญ ร้อยละ ๓ เป็นเวลาสามเดือน ๒. ให้ลงโทษตัดเงินเดือนนางรัชนี นิคมเขตต์ ร้อยละ ๕ เป็นเวลาสามเดือน ๓. ให้ลงโทษตัดเงินเดือนนายสุภชัย หาทองคา ร้อยละ ๓ เป็นเวลาสามเดือน
(๒) หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๘)/๑๓๖๖๓ ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๕ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า
กรณีที่รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ยื่นอุทธรณ์นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น การกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย มีมติเป็น
เอกฉัน ท์ ให้ ม หาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ พิก ถอนค าสั่ ง ไล่ ผู้ อุท ธรณ์ อ อกจากราชการ และสั่ ง ให้ ผู้ อุ ทธรณ์ก ลั บเข้ า
รับราชการ
(๓) หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๓.๑๖/๔๔๔๕ ลงวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๗ นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ว่า กรณีที่ศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษนั้น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พิจารณาแล้วมีมติให้อุทธรณ์ฟังขึ้น โดยให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งสองคาสั่ง
สาหรับกรณี (๑) และ (๒) ที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายอภิชาต จีระวุฒิ)
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ นั้น ผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นเพียงมติของ อ.ก.พ.อ. มิใช่คาวินิจฉัยของ ก.พ.อ.
กอรปกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า อ.ก.พ.อ. มีอานาจเพียงพิจารณาอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. แต่ไม่มี
อานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ เพราะว่า ก.พ.อ. ไม่อาจมอบอานาจให้ อ.ก.พ.อ. วินิจฉัยอุทธรณ์แทนได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าว
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ เ คยวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ข องมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลรา ชธานี เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
ว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ไม่มีอานาจที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์แทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เห็นพ้องด้วย
กั บ การที่ ก.พ.อ. มอบอ านาจให้ อ.ก.พ.อ. ท าการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ทน จึ ง ได้ โ ต้ แ ย้ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานามติ อ.ก.พ.อ. เสนอให้ ก.พ.อ.
พิจารณา
๑.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ฉะนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยชอบ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นต้อง
ชะลอการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ดังกล่าว และเพื่อเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติ อ.ก.พ.อ.
มหาวิทยาลัยจึงได้นาเรื่ องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๕ เพื่อให้ตรวจสอบ
ความชอบด้ว ยกฎหมายและให้ เพิกถอนมติ อ.ก.พ.อ. โดยมีคาขอให้ ศาลมี คาสั่ งเพิก ถอนคาวินิ จฉัย และมติของ
อ.ก.พ.อ. และสั่ ง ให้ ก.พ.อ. ท าการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย อุท ธรณ์ ใ หม่ ขณะนี้ คดี อ ยู่ร ะหว่ างการพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
๑.๒.๑.๔ คดีความที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ถูกฟ้องร้อง เกิดจากการฟ้องร้อง
ของผู้ถูกลงโทษทางวินัย ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม…

๗
(๑) รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นจาเลยคดีอาญา ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ ฐานไม่ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ.
(๒) นางรั ชนี นิ คมเขตต์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อ ง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒ นสุ ข
เป็นจาเลยคดีอาญา ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ฐานไม่ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ.
(๓) นายสุภชัย หาทองคา เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นจาเลยคดีอาญา ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ฐานไม่ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. และแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยโดยมิชอบ
(๔) ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข และนายกิจสุ วัฒน์ หงส์เจริญ เป็นจาเลยคดีอาญา ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานแจ้งข้อกล่าวหากรณีสอบสวนวินัยโดยมิชอบ
ในสามคดี แ รกมี ป ระเด็ น แห่ ง ค าฟ้ อ งท านองเดี ย วกั น โดยในสองคดี แ รก ศาลจั ง หวั ด
อุบลราชธานีได้มีคาพิพากษาว่าจาเลยมีความผิด พิพากษาจาคุก แต่โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นระยะเวลา ๒ ปี
ซึ่งจาเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ทั้งสองคดี ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้มีคาพิพากษามาแล้วในคดีที่ (๒)
โดยพิพากษาว่าจาเลยไม่มีความผิด พิพากษากลับคาพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ให้ยกฟ้องโจทก์ คดีตาม
(๑) อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีตาม (๓) อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนคดีตาม (๔) ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคาพิพากษาว่าจาเลยไม่มีความผิดตามที่โจทก์
ฟ้องและให้ยกฟ้องโจทก์
๑.๒.๑.๕ กรณีความเห็นของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอานาจของ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์
แทน ก.พ.อ. นั้น มหาวิทยาลัยได้ยึดถือตามบันทึกความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในเรื่อง
เสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และ
คณะที่ ๙) ได้มีบั น ทึกเรื่ องเสร็ จ ที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗ มีความเห็ นยืนยันตามความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๙) ในเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ มีเพียงอานาจ
ในการพิจ ารณาด าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ างๆ ที่เ กี่ยวกับ การพิจ ารณาวินิ จฉัย อุท ธรณ์ข อง ก.พ.อ. เพื่ อรวบรวม
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. แต่ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ถูกสั่ งให้ อ อกจากราชการหรื อถูกสั่ งลงโทษปลดออก หรือไล่ ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่ งพระราชบัญญั ติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้
จากข้อเท็จจริงที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คดีความที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒ นสุ ข
ถูกฟ้องร้องก็เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความเห็นต่างในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอานาจของ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์แทน ก.พ.อ. มิใช่คดีที่เกิดจากการกระทาทุจริตหรือการประพฤติเสื่อมเสียแต่อย่างใด
๑.๒.๒ กรณี…

๘
๑.๒.๒ กรณี ที่ มี ก ารน าเสนอข่ า วทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น โดยการให้ สั ม ภาษณ์ ข องเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี) มีความคลาดเคลื่อน
การที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (รองศาสตราจารย์ ก าจร ตติ ย กวี ) ให้
สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนโดยนากรณีของ ๓ มหาวิทยาลัยมากล่าวรวมกันทั้งที่ข้อเท็จจริง ปัญหาและบริบทของเรื่อง
แตกต่า งกัน ย่ อ มท าให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า ใจผิ ด และส่ งผลกระทบต่ อ ชื่อ เสี ย งและความน่า เชื่ อถื อ ของมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานีได้ โดยมีประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ดังนี้
๑.๒.๒.๑ ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ว่า ระบบการสรรหาอธิการบดีที่มีปัญหา
ในประเด็ น นี้ ข อเรี ย นว่ า คณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี ได้ดาเนิน การสรรหาอธิการบดีตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคั บของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่ง ครัด ครบถ้วนถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล มีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จานวน ๓ รายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) วันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เพื่อขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป ซึ่งแม้ต่อมาจะมีบุคคลฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
อุบ ลราชธานี ให้ เพิ ก ถอนมติส ภามหาวิ ท ยาลั ยดั ง กล่ า วและขอให้ ศ าลปกครองมี ค าสั่ ง คุ้ มครองชั่ ว คราวมิ ให้ ม ติ
สภามหาวิทยาลั ย มีผ ลบั งคับ แต่ศาลปกครองอุบลราชธานีก็ได้มีคาสั่ งยกคาร้องของผู้ ฟ้องคดีโ ดยให้ เหตุผ ลว่า
มติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑.๒.๒.๒ ประเด็ น ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารกั บ
สภามหาวิทยาลัย
ในประเด็ น นี้ ข อเรี ย นว่ า ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คนและกรร มการสภา
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้มีความขัดแย้งกันตามที่มีการเสนอข่าวใน
หนังสือพิมพ์แต่ประการใด ซึ่งการให้สัมภาษณ์โดยนากรณีของ ๓ มหาวิทยาลัยมากล่าวรวมกันทั้งที่ข้อเท็จจริง ปัญหา
และบริบทของเรื่องมิได้เป็ นอย่ างเดียวกัน ย่อมทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ ซึ่งข้อความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด
๑.๒.๒.๓ ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นไปข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า สาเหตุ ข องคดี ค วามต่ า งๆที่ ร อง
ศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนะสุข อธิการบดีถูกฟ้องเป็นจาเลยนั้น ล้วนมีที่มาจากการมุ่งปกป้องรักษาผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย การพิจารณาสั่งการในเรื่องใดที่มีประเด็นปัญหาความชอบด้ว ยกฎหมาย ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมี
การตรวจสอบเพื่อความละเอีย ดรอบคอบในการสั่ งการ มิให้ การสั่ งการนั้นเป็นการปฏิบัติราชการที่ไม่ช อบด้ว ย
กฎหมายอันจะเกิดผลเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งคดีความต่างๆ ข้างต้นมิได้มีต้นเหตุจากการทุจริต ประพฤติมิชอบแต่
อย่างใด แต่เป็นปัญหาอั นเนื่องมาจากการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายขององค์กรพิจารณาอุทธรณ์และ
องค์กรที่มีอานาจกากับดูแลมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนในหลักกฎหมาย
ดังกล่าวนามาเป็น
มูลเหตุ…

๙
มู ล เหตุ แ ห่ ง การฟ้ อ งร้ อ ง ฉะนั้ น รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นะสุ ข จึ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความ
คลาดเคลื่อนในการดาเนินการดังกล่าว
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันตามที่มีการให้
สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนแต่อย่างใด และในการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานีที่ผ่านมา ไม่ได้มีปัญหา
เรื่องธรรมาภิบาลที่เข้าขั้นวิกฤตหรือมีเรื่องลุกลามไปจนส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาตามที่ปรากฏข้อความการ
นาเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์แต่อย่างใด และในขณะนี้การบริหารงานและการดาเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ดาเนินไปโดยปกติ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติของการบริหารองค์กร แต่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ท าหนั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าว
ดังกล่าว
๑.๒.๒ บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗
เรื่อง ขอทบทวนอานาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
นายวีรชาติ หวินคา นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ข อหารื อ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการมอบอานาจของ ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้กับ อ.ก.พ.อ. ตามหนังสือที่ศธ ๐๕๐๙.๖(๒๑)/๒๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้ว
เห็นว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ที่ ก.พ.อ. ตั้งขึ้น มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อเท็จจริง
และเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เท่านั้น ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. รายละเอียดตามบันทึก สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
๑.๒ สานักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานบันทึกความเห็น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๙) เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สรุปความว่า “อ.ก.พ.อ. ที่ตั้งขึ้นตามความในมารตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึกษาที่ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้ ” รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑.๓. สานักงาน…

๑๐
๑.๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่อขอ
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗) ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)
(๒๑)/๑๑๓๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ข้อเท็จจริง
ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกความเห็น เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง ขอทบทวนอานาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) เพื่อปรึกษาหารือ
ร่วมกันเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นสรุปความได้ว่า
“คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่ว มกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙)
ได้พิจ ารณาแล้ วเห็น พ้องด้ว ยกับความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๙) ในเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
ว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ มีเพียงอานาจในการพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.อ. ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การพิจ ารณาอุท ธรณ์ กรณีถู กสั่ งให้ อ อกจากราชการ หรือ กรณีถู กสั่ งลงโทษปลดออกหรือ ไล่ ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริ งและเสนอความเห็ นต่อ ก.พ.อ. แต่ ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึกษาที่ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้”
สานั กงานกฎหมายและนิ ติการพิจารณาแล้ ว เห็ นว่า มหาวิทยาลั ยเคยมีการรายงานความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึกเรื่ องเสร็จ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่คณะกรรมการกฤษฎีกา(ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) มีความเห็น ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ ย่อมทาให้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
รับฟังเป็นที่ยุติว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้ จึงทาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมีความหนักแน่นมาก
ยิ่งขึ้นและเป็นการยืนยันว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙ ได้ให้ความเห็นที่ถูกต้องมาตั้งแต่ ต้นแล้ว จึงขอเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ รายงาน...

๑๑
๑.๒.๓ รายงานผลการหารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมติ
ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษ ปฏิบัติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์
นายวี ร ชาติ หวิ น ค า นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข อหารื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ใน
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่ง
ลงโทษปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ.ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ และเมื่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกความเห็น เรื่องเสร็จ
ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ แทน ก.พ.อ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้อง
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างไรรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๒๗๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๒ มหาวิทยาลั ยได้ ทาหนังสื อติดตามความคืบหน้าการหารือ ไปยัง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับ มติก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบั ติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อขอทราบผลการหารือในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๐๐๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ข้อเท็จจริง
สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ได้นาเรื่องหารือดังกล่าว
เข้าสู่ การพิจ ารณาของคณะอนุ กรรมการเกี่ย วกับกฎหมายและระเบียบราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อวัน ที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนาเสนอ ก.พ.อ. เพื่อทราบในวาระการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการได้พิจารณาข้อหารื อของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แล้ว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ได้ให้
ความเห็นว่า ก.พ.อ.มีอานาจในการตั้งอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทาหน้าที่แทน
ก.พ.อ.ในการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง
และเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อให้ ก.พ.อ.วินิจฉัยอุธรณ์กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้
ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามาตรา ๖๒ แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติยืนยันให้สถาบัน อุดมศึกษา ผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ที่ให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษปลดนายสุภชัย หาทองคา นางรัชนี นิคมเขตต์ และนางสายฝน สาราญ ออกจากข้าราชการ
นั้น มีผลเป็น การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ. ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แม้รูปแบบการทาคาวินิจฉัยอุทธรณ์จะไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ก.พ.อ.ว่าด้วย...

๑๒
ก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากข้าราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม
สาหรับประเด็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินการตามมติของ ก.พ.อ.ใน
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว แต่ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) เรื่องเสร็จ
ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ เห็นว่า อ.ก.พ.อ.เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ.
กรณีก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วแต่อย่าง
ใด
สานักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนว่า
ประเด็นที่ ๑ การที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า
มติก.พ.อ. ในการประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๖ ที่ยืนยันให้ มหาวิทยาลั ย ปฏิบัติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผลเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วและ ก.พ.อ.
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗มีมติรับทราบความเห็นดังกล่าวแล้วนั้น
สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ได้ ก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง ก.พ.อ. เท่ า นั้ น แม้ ว่ า ตามมาตา ๑๖
แห่ง พระราชบัญญัติเดียวกัน จะได้ให้ อานาจแก่ ก.พ.อ. ที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการใดแทนได้ก็ตาม
ก็มีความหมายแต่เพียงว่า เป็นการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. เฉพาะการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. โดย อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. และ
ก.พ.อ. ก็ไม่มีอานาจที่จะมอบหมายให้ อ.ก.พ.อ. ทาการวินิจฉัยอุทธรณ์แทนได้ดังนั้น การที่ ก.พ.อ มอบอานาจให้
อ.ก.พ.อ. ทาการวินิจฉัยอุทธรณ์แทนในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการไม่
ชอบด้วยกฎหมาย มีผลให้คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน
ซึ่ง ในเรื่ อ งนี้ มี ค วามเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎีก าคณะที่ ๙ในเรื่อ งเสร็จ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ให้
ความเห็นว่า อ.ก.พ.อ. มีเพียงอานาจในการพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ ก.พ.อ.เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เท่านั้น โดยไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน
ก.พ.อ.แต่อย่างใด อีกทั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยที่ประชุมร่วมคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙ ในเรื่องเสร็จที่
๑๓๔๑/๒๕๕๗ ได้มีความเห็นยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙ อีกชั้นหนึ่ง
การที่ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติยืนยันให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมายและมีความขัดแย้งกับ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙ และคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยที่
ประชุมร่วมคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙
ส่วนเรื่อง...

๑๓
ส่วนเรื่องของการจัดทาคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามรูปแบบของกฎหมายนั้น ได้ปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่า
ก.พ.อไม่มีการจัดทาคาวินิ จฉัย อุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกาหนดไว้แต่เมื่อการ
วินิ จ ฉัย อุทธรณ์เป็ น ไปโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมายดังที่กล่าวแล้ ว คาวินิจฉัย อุทธรณ์จะทาตามแบบหรือไม่ จึงไม่ใช่
ประเด็นสาระสาคัญที่จะต้องพิจารณา
ประเด็นที่ ๒ การที่ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติยืนยัน
ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ต่อมา
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙ ในเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ มีความเห็นว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์
แทน ก.พ.อ.นั้น มีผลต่อการดาเนินการของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่
สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า
การที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมติเสียง
ส่วนใหญ่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ ก.พ.อ. ที่สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งยืนยัน และการที่
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการทั้ง ๓ รายกลับเข้ารับราชการตามเดิมก็เนื่องมาจาก ก.พ.อ.
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติยืนยันให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ.
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
มติก.พ.อ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายและถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคาสั่งของเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาของอธิการบดีผู้มีอานาจสั่งลงโทษจึงมีความจาเป็นที่มหาวิทยาลัย
จะต้องปฏิบัติตามมติ ก.พ.อ.ไปก่อน ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งและมีการดาเนินคดี
ปกครองซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด
การที่ ใ นเวลาต่ อ มาคณะกรรมการกฤษฎี ก าคณะที่ ๙ ในเรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยที่ประชุมร่วมคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙ ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ มีความเห็น
พ้องต้องกันว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ.ได้ จึงเท่ากับเป็นการยืนยันว่า การที่ ก.พ.อ. มีมติ
ยืนยันให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. เป็นการสั่งการให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และมีผลต่อการดาเนินการของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะอาจทาให้ผู้ออกคาสั่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรับผิดทั้ง
ในทางอาญาและแพ่งจากการปฏิบัติตามคาสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายได้
ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร เห็ น ว่ า หนั ง สื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๒.๑๐/๑๘๔๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า มติ ก.พ.อ. ที่ยืนยัน
ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. มีผลเป็นการวินิจฉัย อุทธรณ์ตามกฎหมายและความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาคณะที่ ๙ ในเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ไม่มีผลต่อการดาเนินการของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้วนั้น จึงไม่อาจยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการที่ถูกต้องได้ ฉะนั้น จึงเห็นควรมีหนังสือโต้แย้งไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหารือต่อสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อวางแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม...

๑๔
มติที่ประชุม
มอบส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร น ากลั บ ไปแก้ ไ ขในส่ ว นของ
รายละเอียดข้อมูลการนาเสนอเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
๑.๒.๔ คาพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีหมายเลขดาที่ ๒๔๑๒/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๓๔๗๐/๒๕๕๗ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ –
วิโรจนกูฎ โจทก์ กับรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ที่ ๑
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ที่ ๒ จาเลย
นายเสวก บุ ญ กาญจน์ นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ ได้เป็น
โจทก์ยื่นฟ้อง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นจาเลยที่ ๑ และ
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย (กรณีหอพักนักศึกษา) เป็นจาเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัด
อุบลราชธานี ในข้อหาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เป็นคดีหมายเลข
ดาที่ ๒๔๑๒/๒๕๕ โดยกล่าวอ้างว่า จาเลยที่ ๑ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงโจทก์ โดยแต่ ง ตั้ ง จ าเลยที่ ๒ เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนโจทก์ จาเลยที่ ๒ จึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยสอบสวนโจทก์กรณีที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย อย่างร้ายแรง และจาเลยทั้งสองร่วมกันกล่าวหาโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่า ขณะโจทก์ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กระทาความผิดวินัย ๑๕ ข้อกล่าวหา
๑.๒ ศาลได้ นัด ไต่ส่ ว นมูล ฟ้ องโจทก์แ ละมีค าสั่ ง เมื่ อวั นที่ ๒๖ มี นาคม ๒๕๕๗
ว่าคาฟ้องของโจทก์สาหรับจาเลยที่ ๑ มีมูล จึงให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ส่วนคาฟ้องของโจทก์สาหรับจาเลยที่ ๒ นั้น
ไม่มีมูล จึงพิพากษายกฟ้อง
๑.๓ โจทก์ สื บ พยานในวั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี ศาสตราจารยดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยาน นางวนิดา ชนะกานนท์หรือพูลผล และนายประจักษ์ ลี้สมบุญ
มาเบิกความเป็นพยาน และสืบพยานอีกครั้งในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายสุภชัย หาทองคา มาเบิกความเป็น
พยาน
๑.๔ ส่วนจาเลยสืบพยานในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลยที่ ๑ อ้างตนเองเป็นพยาน และสืบพยานอี กครั้งในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ และนายเสวก บุญกาญจน์ มาเบิกความเป็นพยาน
๑.๕ ต่อ มาเมื่อวั นที่ ๑๙ ธัน วาคม ๒๕๕๗ ศาลจัง หวั ดอุบ ลราชธานี ได้นั ดฟั ง
คาพิพากษา ซึ่งสามารถสรุปคาพิพากษาโดยย่อได้ว่า ที่โจทก์อ้างว่า การก่อสร้างหอพักนักศึกษาได้ดาเนินการใน
รูปแบบของการร่ วมลงทุน กับเอกชน เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จึงได้ใช้รูปแบบจากมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก เป็นแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งต่อมา
โจทก์ได้ทาสัญญากับบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด โดยใช้แบบสัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ผ่านการ
ตรวจร่าง…

๑๕
ตรวจร่ า งจากส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด แล้ ว มาเป็ น ต้ น แบบ แต่ ทั้ ง นี้ โจทก์ ไ ม่ ไ ด้ น า ดร.จรุ ง แสง ลั ก ษณบุ ญ ส่ ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ลงนามในสัญ ญา หรือพนักงานอัยการในสานักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจร่างสัญญาดังกล่าวมาเบิกความยืนยันว่า สัญญาได้ผ่านการตรวจร่างจากสานักงานอัยการสูงสุดจริง ข้ออ้าง
ในส่วนนี้ของโจทก์จึงไม่มีน้าหนักให้รับฟังได้ว่า โจทก์ทาสัญญากับบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด เป็น กรณีข้อยกเว้น
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓๒ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นกรณีที่สัญญาไม่อาจทา
ตามแบบที่ กวพ. กาหนดไว้ และจาเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ต้องส่งร่างให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทาสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด
มาแล้ว
สาเหตุที่จาเลยที่ ๑ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์ และให้สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประเมินราคากลางของหอพักนักศึกษานั้น สืบเนื่องจากบริษัท กาจรกิจ
ก่ อ สร้ า ง จ ากั ด ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง จ าเลยที่ ๑ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ซื้ อ คื น หอพั ก ดั ง กล่ า วทั้ ง โครงการในวงเงิ น
๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกั บ ก่ อ นหน้ า นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้
มหาวิทยาลัยทราบและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี เรื่อง การป้องกันการทุจริตกรณี
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทาสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อ
ประโยชน์แก่เอกชน ทาให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจานวนสูงมาก จาเลยที่ ๑ จึงได้มีหนังสือหารือไปยัง
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และน าข้ อ เสนอของบริ ษั ท ก าจรกิ จ ก่ อ สร้ า ง จ ากั ด เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลั ย มีมติให้ ตรวจสอบการทาสั ญญาดังกล่ า วว่าชอบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ จาเลยที่ ๑ จึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จโดยมีความเห็นว่า โจทก์ดาเนินการก่อสร้างหอพักนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และสัญญามีลักษณะเสียเปรียบเอกชนหรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชนนั้น จึงถือว่าการกระทาของโจทก์มี
มูลความผิดวินัย จาเลยที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์
ส่วนการตั้งข้อกล่าวหาว่าโจทก์กระทาความผิดวินัยร้ายแรง ๑๕ ข้อกล่าวหานั้น จาเลยที่ ๑ ก็มิได้
เป็นผู้กล่าวหาโจทก์ ผู้กล่าวหาโจทก์คือจาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ศาลได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ถือว่ามีหลักฐานตาม
สมควรว่าโจทก์ได้กระทาความผิดวินั ย ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย แต่เนื่องจากโจทก์เคยเป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ทาให้เกิดปัญหาว่า
ผู้บังคับบัญชาโจทก์คือใคร และผู้ใดเป็นผู้ที่มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยโจทก์ได้ ระหว่างจาเลยที่ ๑
ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปัจจุบัน กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัญหาในส่วนนี้
จาเลยที่ ๑ ได้มีหนังสือหารือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตอบข้อหารือว่า เมื่อโจทก์พ้นวาระการ
ดารงตาแหน่งอธิการบดีพร้อมกับเกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ การดาเนินการทางวินัย
จึงถือว่าเป็นกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถู กล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ซึ่งตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกั บ มาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชา
ตั้งคณะกรรมการ...

๑๖
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้เทียบเคียงคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่
๔๗๕/๒๕๕๔ นอกจากนั้ น คณะกรรมการกฤษฎี ก ายั ง ได้ ต อบข้ อ หารื อ ที่ จ าเลยที่ ๑ ได้ ห ารื อ ไป ว่ า อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปัจจุบันสามารถลงนามในคาสั่งลงโทษโจทก์ได้ จึงฟังไม่ได้ว่าจาเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะมีกระบวนการที่ถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่นั้น โจทก์ต้องอุทธรณ์โต้แย้ง คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) และหาก ก.พ.อ. ได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว จาเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงจะมีอานาจฟ้อง
จาเลยที่ ๑ ได้
แต่ข้อเท็จจริงคดีนี้ โจทก์ฟ้องจาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๒ หลังจากโจทก์ทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งอยู่ระหว่างที่จาเลยที่ ๑ กาลังพิจารณา
การออกคาสั่ งลงโทษโจทก์ตามความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ.
ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ยังไม่ เสร็จสิ้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งจาเลยที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ ได้ ส่วนกรณีที่จาเลยที่ ๑ ให้สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประเมินราคาค่าก่อสร้างหอพักนั้น ก็เพื่อเป็นข้อ มูลในการเจรจาขอซื้อหอพักดังกล่าว
คืน การกระทาของจาเลยที่ ๑ ดังกล่าวจึงสมเหตุสมผลและสอดคล้องต้องกันมากว่าที่จะกลั่นแกล้งโจทก์ตามความเชื่อ
ของโจทก์ ข้ อ เท็ จ จริ ง จึ ง ฟั ง ไม่ ไ ด้ ว่ า จ าเลยที่ ๑ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต ตามฟ้ อ งโจทก์
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความดังกล่าวแล้ว ก็ไม่จาต้องวินิจฉัยในส่วนอื่นอีก เพราะไม่ทาให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
ข้อเท็จจริงที่โจทก์นาสืบมาจึงไม่มีน้าหนักให้รับฟังว่าจาเลยที่ ๑ กระทาความผิดตามฟ้อง
พิพากษายกฟ้องโจทก์
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบ ค าพิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี คดี ห มายเลขด าที่
๒๔๑๒/๒๕๕๕ คดีห มายเลขแดงที่ ๓๔๗๐/๒๕๕๗ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโ รจนกูฎ โจทก์ กับ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ที่ ๑ นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ที่ ๒ จาเลย ที่พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ การลงลายมือชื่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๓/๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗
รายศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
นายเสวก บุ ญ กาญจน์ นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรณีศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อุทธรณ์
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ปลดออกจากราชการ และ
คาสั่ง…

๑๗
คาสั่ งมหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี ลั บ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ปลดออกจากราชการ
โดยมีมติให้ เพิกถอนคาสั่ งลงโทษปลดออกจากราชการทั้ง ๒ ฉบับดังกล่ าว พร้อมแนบคาวินิจฉัยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และคาวินิจฉัยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้เสนอผลคาวินิจฉัยทั้งสองกรณี
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็น
ว่าคาวินิจฉัยทั้งสองกรณีดังกล่าวไม่ได้ลงลายมือชื่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็น
คาวินิจฉัยที่ไม่เป็นไปตามความในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้กาหนดให้คาวินิจฉัยของ ก.พ.อ. จะต้องมีลายมือชื่อของ
กรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น จึงจะถือว่าเป็นคาวินิจฉัยที่ถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้
มหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อลงนามในคาวินิจฉัยให้มีความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๑.๓ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ
ถึงสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เพื่อขอให้จัดส่ งคาวินิจฉัยคาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗
ลงวัน ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ที่มีการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป
ข้อเท็จจริง
๒.๑ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง
มหาวิทยาลัยตามกรณีในข้อ ๓ ความว่า “...สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่า ก.พ.อ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ได้พิจารณาการลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วเห็น
ว่า เนื่องจากการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อบังคับของ ก.พ.อ. กาหนดให้กรรมการ ก.พ.อ. ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและ
ลงมติในการวินิจฉัยอุทธรณ์ในแต่ละครั้งต้องลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยทุกครั้ง เพราะฉะนั้น เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วควรให้ใช้ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารตอนเข้าร่วมประชุมเป็นการลงลายมือชื่อ
ในคาวินิจฉัย โดยหากกรรมการคนใดที่เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ร่วมลงมติในการวิ นิจฉัยอุทธรณ์เพราะเหตุที่มีส่วนได้
เสียหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็ให้หมายเหตุไว้ให้ชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนั้น คาวินิจฉัยของ ก.พ.อ.
ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นคาวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ตามข้อ ๑๘ แห่ งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ
หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว”
นอกจากนี…้

๑๘
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ พบว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ
ก.พ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า “…เนื่องจากการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ตามข้อบังคับของ ก.พ.อ.
กาหนดให้กรรมการ ก.พ.อ. ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและลงมติในการวินิจฉัยอุทธรณ์ในแต่ละครั้งต้องลงลายมือชื่อใน
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ทุกครั้ง เพราะฉะนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยดังกล่าว เห็นควรให้
ใช้ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารตอนเข้าร่วมประชุมเป็นการลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ทั้งนี้ หากกรรมการคนใดที่เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ร่วมลงมติในการวินิจฉัยอุทธรณ์เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ก็ให้หมายเหตุไว้ให้ชัดเจน มติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดังกล่าว...”
๒.๒ อธิการบดีได้มอบหมายให้สานักงานกฎหมายและนิติการ ให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกรณีการ
ลงลายมือชื่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗
รายศาสตราจารย์ ประกอบ วิโ รจนกูฏ และนาแจ้งให้ ส ภามหาวิทยาลั ยทราบ ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการ
พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า
มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ที่ ๓/๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกรรมการมีความถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ นั้น สานักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา
ที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ แห่งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสถานภาพทางกฎหมาย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอี ก สถานะหนึ่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง ตามมาตรา ๘๔
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องมีการลงลายมือชื่อของ
คณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๘ ที่กาหนดให้คาวินิจฉัย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จะต้องลงลายมือชื่อกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น
จึงจะถือว่าเป็ น คาวินิ จ ฉัย ที่มีความถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมาย ฉะนั้น ด้ว ยบทบังคับของกฎหมายดังกล่ าว
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นที่จะไม่ดาเนินการ
ลงลายมือชื่อในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้
ดังนั้ น การที่ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีห นังสื อ ที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๓.๑๖/๗๔๙๘
ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ แจ้ งว่า คาวินิจฉัยของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ และที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ จึ ง เป็ น
คาวินิจฉัยที่ถูกต้องตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออก
จากราชการ...

๑๙
จากราชการ หรื อกรณีถูกสั่ งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ ว จึงเป็นการให้ความเห็ นที่ไม่ถูกต้อง
เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบ ความเห็ น ของคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ
ของคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ที่ ๓/๒๕๕๗ และ
ที่ ๔/๒๕๕๗ รายศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ โดยให้ใช้ลายมือชื่อของกรรมการที่ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารตอนเข้า
ร่ว มประชุ ม เป็ น การลงลายมื อ ชื่ อ ในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ดัง กล่ า วแทน ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และความเห็นของสานักงานกฎหมายและนิติการ ดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๖ ข่าวหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หัวข้อข่าว “จี้ ศธ.แก้ธรรมาภิบาล ม.บูรพา-ม.อุบลฯ-ราชภัฏสุรินทร์”
นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติการปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.๑ เนื่ องจากปรากฏว่ามีการน าเสนอข่าวในหนังสื อพิมพ์ผู้ จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ หัวข้อข่าว “จี้ ศธ.(กระทรวงศึกษาธิการ)แก้ธรรมาภิบาล ม.บูรพา-ม.อุบลฯ-ราชภัฏสุรินทร์” โดยปรากฏว่ามี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวนหนึ่งที่อ้างตนเองว่าเป็นเครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา
ได้ไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างว่ามี
ปัญ หาด้า นธรรมาภิบ าลของสภามหาวิ ทยาลั ยและเรี ยกร้ องให้ รัฐ บาล โดยนายกรัฐ มนตรี และรั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงปัญหา โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออาศัยอานาจคณะรัฐมนตรีสั่งให้ผู้ปฏิบัติห น้าที่รักษาการในตาแหน่งนายกสภาฯ และ
รักษาการในตาแหน่งอธิการบดี รวมถึงกรรมการสภาฯ ทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหา
และขอให้แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมและเป็นกลางเข้ามารักษาการแทนก่อน
๑.๒ สานักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ด าเนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา
๑๕ (๗) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเคร่งครัด ครบถ้วน ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล…

๒๐
ธรรมาภิบาลทุกประการ ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบข้อมูลประวัติและผลงานส่วนบุคคล
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว เห็นว่าผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กล่าวคือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๐ และบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มไว้ ใ นมาตรา ๑๙ (๔)
ว่า “กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิ ด ลหุ โ ทษ”) โดยคณะกรรมการได้ เสนอชื่อ ผู้ ที่ มี ความเหมาะสมทั้ งความรู้ ค วามสามารถจ านวน ๓ ราย
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกจากจานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการสรรหา และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติใน
คราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์นงนิตย์ –
ธีระวัฒนสุข เพื่อขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว
ต่อ มา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ มีห นั งสื อแจ้ งกลั บมาให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีทราบว่า ได้มีผู้ร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงขอส่งเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะผู้ที่มีอานาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้ดาเนินการพิจารณาประเด็นต่างๆตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาแจ้ ง มา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ โดย
สภามหาวิทยาลัย เห็นว่าข้อคัดค้านตามหนังสือที่อ้างถึง ไม่มีน้าหนักหรือสาระถึงขนาดที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงมติของ
สภามหาวิทยาลัยฯดังกล่าว จึงขอยืนยันตามมติเดิม และได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
นอกจากนี้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ค าสั่ ง ของศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ในคดี ห มายเลขด าที่
บ.๒๗/๒๕๕๗ กรณี นายสัมมนา มูลสาร และนายสุภชัย หาทองคา ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานีเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีคาขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวโดยขอให้ชะลอการนารายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศาลปกครองอุบลราชธานีมีคาสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ให้ยกคาขอกาหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยศาลมี
คาวินิจฉัยสรุปความว่า “เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในชั้นนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าหากศาลมีคาสั่งให้กาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการนา
รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี อ าจเป็ น อุ ป สรรคแก่ก ารบริ ห ารงานและการบริก ารสาธารณะของมหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานีไ ด้ …
จึงมีคาสั่งยกคาขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง”

๑.๒.๒ ข้อเท็จจริง...

๒๑
๑.๒.๒ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคลากรที่ไปยื่นหนังสือ
ตามที่ปรากฏภาพบุคคลในข่าว มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจานวน ๓ ราย
ไปร่วมยื่นหนังสือ ซึ่งบุคคลทั้งสี่เคยดารงตาแหน่งรองอธิการบดีในสมัยก่อนหน้านี้ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
(๑) นายสุภชัย หาทองคา เคยดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ โดยมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของกองคลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต รวจสอบพบว่ า
นายวัชระชัย เขีย วโพธิ์ ลูกจ้างชั่ว คราวของกองคลั ง สานักงานอธิการบดีกระทาการทุจริตหลายครั้ง หลายคราว
ต่างกรรมต่างวาระ รวมทั้งสิ้น ๓๔ ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
มหาวิทยาลัยจึ งได้สอบสวนข้อเท็จจริง และมีคาสั่ งสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับ
นายสุภชัย หาทองคา กับพวกรวมสามรายชุดหนึ่ง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายวัชระชัย เขียวโพธิ์ ตามลาดับชั้น
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับนายวัชระชัยฯ และนายสุภชัยฯ กับพวก
รวมสี่รายอีกชุดหนึ่ง
ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้รายงานผลการสอบสวนโดยมีความเห็นว่า นายสุภชัยฯ
กับพวก ได้กระทาความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาจริง โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า นายสุภชัยฯกับพวกในฐานะ
ผู้บั งคับ บั ญชาของบุ คลากรสั งกัดกองคลั ง มีพฤติการณ์การปฏิ บัติห น้าที่ราชการโดยประมาทเลิ นเล่ อ ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ ขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง การกระทา
ของนายสุภชั ยฯ จึงเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษโดยการปลดออกจากราชการ
ซึ่งเป็นโทษขั้นต่าสุดของความผิดวินัยร้ายแรง
ในส่วนของความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดมีความเห็นว่า
นายสุภชัยฯกับพวก มีพฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ ขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง จึงให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัย แต่นายสุภชัยได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดาที่
๑๑๐/๒๕๕๕ เพื่อขอให้ ศาลเพิกถอนคาสั่ งดัง กล่ าว ต่อมาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ศาลปกครองอุบลราชธานี
มีคาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๒/๒๕๕๗ สรุปว่า พฤติกรรมของนายสุภชัยฯ เป็นการปฏิบัติและละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยแลพฤติการณ์ ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่
ดังกล่าวจาต้องมี…ถือได้ว่าเป็นการกระทาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้นายสุภชัยฯ ชดใช้ค่าสินไหม
จานวน ๔๑๖,๔๙๕ บาท รายละเอียดตามคาพิพากษา
(๒) นายสัมมนา มูลสาร และนายสุภ ชัย หาทองคา เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยและ
สอบสวนความรับผิดทางละเมิดกรณีการใช้จ่ายเงิน “บัญชีเงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนา ม.อุบลฯ”
จานวนเงิน ๓๔ ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ ขณะที่บุคคลเหล่านี้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี…

๒๒
รองอธิการบดี โดยจากการสอบสวนองคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นมีความเห็นว่า นายสัมมนา มูลสาร
และนายสุภชัย หาทองคา มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทาความผิดตามวินัยและกระทาละเมิดต่อมหาวิทยาลัย จึงได้มีการ
ตั้ง กรรมการสอบสวน รายละเอี ย ดตามส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งกรรมการสอบสวนวินั ย และค าสั่ ง ตั้ ง กรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ท าหนั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าว
ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ๘ บรรทั ด ที่ ๒๐ และบรรทั ด ที่ ๒๒ แก้ ไ ขจากเดิ ม เป็ น “ราคากลางส าหรั บ
การก่อสร้าง”
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐ - ๒๑ แก้ไขจาก เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็น ร้อยละ
หน้า ๑๒ มติที่ประชุม แก้ไขเป็น รับทราบและเห็นชอบรายงานงบประมาณการเงิน และ
มอบมหาวิทยาลัยไปดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๒๙ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน
หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๑๒ หมายเหตุ แก้ไขเป็น และผู้ที่ได้คะแนนแบบไม่เปิดเผยสูงสุด คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว และบุคคลทั้ง ๓ คน ได้ออกจากห้องประชุม
และบรรทัดที่ ๑๔ เพิ่มเติมข้อความ คือ ข้อ ๒. ในระเบียบวาระนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้อ งประชุม และศาสตราจารย์คลินิกเกียรตินายแพทย์ วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน
หน้ า ๔๓ บรรทั ด ที่ ๒๑ เดิ ม นายโกเมท ทองภิ ญ โญชั ย แก้ ไ ขเป็ น นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบี ย บวาระที่ ๔...

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ท าหนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐
ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงินซึ่งจะเป็นช่องทางให้
เกิ ด การทุ จ ริ ต ได้ ในการนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี ค วามห่ ว งใยต่ อ การบริ ห ารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทบทวนระบบ
การควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่
๑. สาเนารายงานการเงินประจาปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด
๒. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
๔. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
๕. จานวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย
๖. ตอบแบบสอบถาม การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นทางการเงิน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. สาเนารายงานการเงินประจาปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด
๒. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
๔. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
๕. จานวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย
๖. แบบสอบถาม การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้อานวยการกองคลัง
เป็นผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม
ที่ประชุมได้อภิปรายในส่วนข้อที่ ๖ ซึ่งเป็นเรื่องการตอบแบบสอบถามการควบคุมด้านการเงิน
การคลัง สรุปว่า คาถามในแบบสอบถามหลายข้อเป็นคาถามที่ลงรายละเอียดทางปฏิบัติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไม่น่าจะ
ให้การรับรองได้เพราะว่าสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมกากับเชิงนโยบายไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงระดับปฏิบัติประกอบ
กับ ข้อมูล ที่กองคลั งตอบมานั้ น ไม่ได้แสดงรายละเอียดเพียงพอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ยพิจ ารณา จึงควรให้ มีการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่กองคลังตอบมาถูกต้องหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม...

๒๔
มติที่ประชุม
รั บ ทราบข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารเงิน เพื่อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ยงของ
สถาบัน อุด มศึ กษาของรั ฐ ข้อ ที่ ๑ – ๕ ส่วนข้อ ที่ ๖ มอบให้ มหาวิท ยาลัย ตั้ง คณะกรรมการตรวจทานหรื อ
ตรวจสอบรายละเอียดในแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ความเห็นในเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ณ กันยายน ๒๕๕๗)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการดาเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน นั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กาหนดปฏิทินการดาเนินการ การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องนั้น ในการนี้ กองแผนงาน
ได้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกล่าว
ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ (สิ้นไตรมาสที่ ๔) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน พบว่า
ระดั บ คณะ/หน่ ว ยงาน มี ก ารดาเนิ นงานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า งต่ อเนื่อ ง โดยคณะ/หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การจั ด การความเสี่ ย งได้ แ ล้ ว เสร็ จ จ านวน ๙ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ๑) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
๒) คณะบริ ห ารศาสตร์ ๓) คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ ๔) คณะนิ ติ ศ าสตร์ ๕) คณะรั ฐ ศาสตร์
๖) คณะศิล ปศาสตร์ ๗) วิทยาเขตมุกดาหาร ๘) ส านักวิทยบริการ และ ๙) ส านักคอมพิว เตอร์และเครือข่าย
ส่วนคณะ/หน่วยงานที่เหลืออยู่ในระหว่างดาเนินการในบางประเด็น และ สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานว่าไม่มีความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงได้
ในระดับมหาวิทยาลัย กาหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ จานวน ๒ ความเสี่ยง ผลการดาเนินงานในรอบ
๑๒ เดือน (ณ กันยายน ๒๕๕๗) พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ทั้ง ๒ ความเสี่ยง
มีรายละเอียด ดังนี้
ความเสี่ยงที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอ (โดยงบประมาณในส่วนเงินรายได้มีแนวโน้มลดลง)
กาหนดตัวบ่งชี้ไว้ จานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินการพบว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จานวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ๑ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสะสมลดลงเมื่อเทีย บกับปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐
ผลการดาเนินงาน พบว่า หน่วยงาน/คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดาเนินงานตามวิธีการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่กาหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม และบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่กาหนด คือ ค่าใช้จ่ายสะสมเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดร้อยละ ๑๘.๕๐
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ๒ อัตราการเพิ่มของงบประมาณเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านร้อยละ ๑๐ ผลการดาเนินงาน พบว่า หน่วยงาน/คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดาเนินงานตามวิธีการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง...

๒๕
ความเสี่ยงที่กาหนดครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่กาหนด คือ อัตราการเพิ่มของ
งบประมาณเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๖
- ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ๓ ร้อยละที่ลดลงของนักศึกษาตกออกทุกชั้นปีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ ๑๐ ผลการดาเนินงาน พบว่า หน่วยงาน/คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดาเนินงานตามวิธีการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่กาหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม และบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่กาหนด คือ นักศึกษาตกออกทุก
ชั้นปีคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งที่ ๔ ร้ อ ยละของรายรั บ สู ง กว่ า รายจ่ า ย ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า
หน่วยงาน/คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดาเนินงานตามวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่กาหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม และ
บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่กาหนด คือ รายรับสูงกว่ารายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๓๘
ความเสี่ยงที่ ๒ หลักสูตรต่างๆ ในคณะยังขาดความโดดเด่นและมหาวิทยาลัยไม่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน กาหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงไว้จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานปรากฎว่า
- ตั ว บ่ งชี้ ค วามเสี่ ย งที่ ๑ จ านวนหลั กสู ต รในมหาวิ ทยาลั ย ที่มี ความโดดเด่ น จ านวน ๑๐
หลักสูตร ผลการดาเนินงาน พบว่า คณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้มีการดาเนินงานตามวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่
กาหนดไว้ครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่กาหนด คือ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่มี
ความโดดเด่น จานวนทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร
- ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งที่ ๒ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ ได้ ต ามแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า
กาหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ผลการดาเนินงาน พบว่า แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน
๔,๗๕๑ คน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวน ๔,๖๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น ในระดับมหาวิทยาลัย พบว่า ในรอบ ๑๒ เดือน (ณ กันยายน ๒๕๕๗) สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ทั้ง ๒ ความเสี่ยง
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ กันยายน ๒๕๕๗)
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ กันยายน ๒๕๕๗)

๔.๑.๒.๒ (ร่าง) แผนการบริหาร...

๒๖
๔.๑.๒.๒ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
แผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ กองแผนงาน ได้กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ทบทวนสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอน แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยการระบุและ
วิเคราะห์ เสี่ ย ง การประเมิน และจั ดล าดับ ความเสี่ ย งและกาหนดวิธี การดาเนินการเพื่อจัด การความเสี่ ย ง มายั ง
กองแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ ส รุ ป และจั ดทาแผนการบริห ารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิน งานด้านนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และที่ประชุมได้พิจารณา
เห็ น ชอบประเด็น ความเสี่ ย งระดับ มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นความเสี่ ย ง ๓
ประเด็น และกองแผนงานได้ดาเนินการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมดาเนินการจัดการความเสี่ยง ในแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยง เกิดจากการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราว
และค่าตอบแทนต่างๆ ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับ บุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีอัตราส่วนต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของคณะ/หน่วยงานใน
กากั บ ของมหาวิท ยาลั ย ที่มี อัตราส่ ว นจ านวนบุคลากรที่จ้า งด้ว ยงบประมาณรายได้มี อัตราส่ ว นที่สู ง ส่ งผลให้ ง บ
ดาเนินงานไม่เพียงพอ ส่งผลต่อเงินทุนสารองของคณะ/วิทยาลัย/สานักและมหาวิทยาลัยลดลงและอาจไม่เพียงพอใน
อีก ๕ ปีข้างหน้า และกาหนดวิธีการดาเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. จั ด ท าการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการอั ต ราก าลั ง คนทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น เชิ ง
ประจักษ์/เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่
๒. พิจารณาดาเนินการเกลี่ยอัตราบุคลากรและตรึงอัตรากาลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๓. จัดทาแผนบริห ารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
๔. จั ด ระบบการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ใ นปั จ จุ บั น ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
๕. ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว คือ ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากร
ที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกิน ร้อยละ ๔๐
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงเกิดจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งแนวทาง/วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน…

๒๗
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ ๔ โดยเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และหากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรใดมีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจถูก สกอ. พิจารณาไม่รับรอง
หลักสูตร โดยกาหนดวิธีการดาเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา การบริ ห ารจั ด การของหลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
(กรณีหลักสูตรปริญญาตรี เช่น จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร การติดตามการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ ๕ ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ. ๓ - ๖ เป็นต้น และกรณีหลักสูตร
ปริญญาโท - เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น)
๒. จัดทามาตรการในการควบคุม ในประเด็นที่หลักสูตรดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานแก่คณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
๔. ติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๕. รายงานผลการดาเนิ น งานต่อคณะกรรมการบริห ารวิชาการมหาวิทยาลั ย (กรณีห ลั กสู ตร
ปริญญาตรี) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรโท – เอก)
๖. นาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว คือ ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (๘๕ หลักสูตร)
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงเกิดจาก ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังขาดความเชื่อมโยงเป็น
ระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
นาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีโอกาสผิดพลาด โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลหลัก ๔ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) ๒) ระบบบุคลากร ๓) ระบบการเงินและงบประมาณ
และ ๔) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้านย่อย ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๑ ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง กาหนดวิธีการดาเนินการจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๓. จัดทาแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๔. ดาเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๕. ติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว คือ ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และกาหนดค่าเป้าหมาย คือ ๕ ระดับ

ประเด็น...

๒๘
ประเด็ น ความเสี่ ย งย่ อ ยที่ ๒ การดู แ ลความปลอดภั ย ของฐานข้ อ มู ล หลั ก ก าหนดวิ ธี ก าร
ดาเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. แต่งตั้งผู้ ดูแลระบบและกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริห ารจัดการ
ฐานข้อมูลทั้ง ๔ ฐานข้อมูลให้ชัดเจน
๒. กาหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล
๓. จัดหาระบบ ใบรับรองความปลอดภัยบน web site (SSL Certificate)
๔. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ)
๕. จั ด ท านโยบายในการใช้ ง าน (User) และป้ อ งกั น เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การโจมตี ร ะบบ
ฐานข้อมูลหลัก
๖. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว คือ มีระบบและกลไกการดูแล
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก และกาหนดค่าเป้าหมาย คือ ๕ ข้อ
ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๓ การสารองข้อมูล กาหนดวิธีการดาเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. แต่งตั้งผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบการสารองข้อมูล บทบาทหน้าที่ในการสารองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๒. กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการสารองข้อมูล
๓. สารวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์เครื่องมือกลาง)
เพื่อเตรียมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สารองสาหรับใช้ทางานในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา
๔. บันทึกข้อมูลปฏิบัติการตามแผนสารองข้อมูล
๕. รายงานต่อคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๖. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว คือ มีระบบและกลไกการสารอง
ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตั้งอยู่ที่สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและกาหนดเป้าหมาย คือ ๖ ข้อ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

๔.๑.๒.๓ (ร่าง) แผนการ…

๒๙
๔.๑.๒.๓ (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
แผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองแผนงาน ได้นาเสนอ
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีประเด็นความเสี่ยงเดิมที่
ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ จากปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๘ ความเสี่ ย ง และเพิ่ ม เติ ม ความเสี่ ย งใหม่ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ประเมินจากระดับส่วนงานย่อย รวมเป็น
ประเด็นความเสี่ยงที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕๘ จานวน ๙ ความเสี่ยง กองแผนงานได้ ประชุมร่วมกับหน่วยงานหลัก
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักได้ พิจารณาทบทวน
รายละเอี ย ดแนวทาง ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความถูกต้องและทัน ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้และสามารถดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเด็นความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยงที่ ๑ การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/สานัก/วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มี
รู ป แบบที่ ชั ด เจน และยั ง ไม่ มี ร ะบบการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งคณะ/ส านั ก /วิ ท ยาลั ย กั บ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองแผนงาน/คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานหลัก
กาหนดตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐
ความเสี่ยงที่ ๒ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร/งานกิจการนักศึกษา
คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยสานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากรเป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ ๒
ตัวบ่งชี้ คือ ๑) จานวนครั้งการเกิดอัคคีภัย โดยกาหนดค่าเป้าหมายเป็นศูนย์ครั้ง (เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ ร้ายแรง)
และ ๒) จานวนอุบัติเหตุถึงชีวิต โดยกาหนดค่าเป้าหมายเป็นศูนย์ครั้ง (เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง)
ความเสี่ ย งที่ ๓ การควบคุ ม อั น ตรายของสารเคมี แ ละชี ว ภาพและการแพร่ เ ชื้ อ โรคต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม/คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ คือ จานวนหน่วยงานที่
ดาเนินการตามมาตรการ และกาหนดค่าเป้าหมาย คือ ให้บรรลุค่าเป้าหมาย จานวน ๔ หน่วยงานจาก ๗ หน่วยงาน
ความเสี่ยงที่ ๔ การเสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม/คณะ/ส านัก/วิทยาลัย โดยส านักงานบริหารกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละเฉลี่ยของโครงการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และ
กาหนดค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๗๐

ความเสี่ยงที่ ๕...

๓๐
ความเสี่ยงที่ ๕ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ดีและการ
ประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองแผนงาน/คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยกองแผนงาน
เป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กาหนด และ
กาหนดค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐
ความเสี่ยง ๖ จานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/งานประชาสัมพันธ์/งานรับเข้า โดยสานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตที่รับเข้าต่อแผนการ
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และกาหนดค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๕๐
ความเสี่ยงที่ ๗ รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังไม่สมบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองคลัง/คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยกองคลังเป็นหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ คือ มีคู่มือ
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติง านในระบบ UBUFMIS ด้า นการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ และก าหนดค่า เป้ า หมาย คื อ ๑ คู่ มื อ
ต่อ ๑ ระบบ
ความเสี่ยงที่ ๘ ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแผน
กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลั ย หน่ ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ คือ กองแผนงาน/คณะ/ส านัก/วิทยาลั ย โดยกองแผนงานเป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ คื อ ร้ อ ยละการบรรลุ เป้ า หมายตามแผนกลยุ ท ธ์ และก าหนดค่ า เป้ า หมาย คื อ
ร้อยละ ๘๐
ความเสี่ ย งที่ ๙ ผลงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ตามแผนที่ ก าหนด หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ คือ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ/คณะ/สานัก/วิทยาลัย โดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็น
หน่วยงานหลัก กาหนดตัวบ่งชี้ ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ๑) ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จโดยกาหนดค่า
เป้าหมาย คือร้อยละ ๘๐ และ ๒) ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกาหนดค่า
เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๙๕
ในแต่ ละตั วบ่งชี้ดังกล่าว ได้มีทบทวน การกาหนดแนวทาง ขั้น ตอน วิธีการดาเนิน การต่างๆ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
สามารถจัดความเสี่ยงให้สามารถยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาให้ความเห็ นชอบและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เรื่องการถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/สานัก/วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/สานัก/วิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย คือ ความเสี่ยงเรื่องการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ การถ่ายทอดแผน และปรากฏว่าตัวบ่งชี้ไปใช้คาว่า ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เห็นควรเปลี่ยนเป็น “ร้อยละของการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สานัก/วิทยาลัย...

๓๑
สานัก/วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย” และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ควรเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพราะเป็นมาตรการที่
เกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนการปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม ภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๔ การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขออนุมัติแบ่งส่วนงาน
ภายใน ทั้งนี้ เป็นการดาเนินงานตามข้อ ๑๒ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงาน
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบการแบ่ ง ส่ ว นงานภายใน เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่อ สภามหาวิ ทยาลั ย รายละเอี ยดตามบั นทึ ก ข้อ ความที่
ศธ ๐๕๒๙.๑.๑/๓๒๑๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข้อเท็จจริง
๑. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ
มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เป็น การดาเนิ นการตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยความในข้อ (๑) แห่งประกาศฯ
กาหนดให้แบ่งส่วนงานภายในของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๒) ฝ่ายหอพักนักศึกษา
(๓) ฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และสิทธิทางปัญญา
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เป็นการดาเนินการตามมติ สภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ โดยความในหมวด ๑ ข้ อ ๓ แห่ ง ประกาศฯ
กาหนดว่า “ให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เรียกว่า “สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ฯลฯ มีฐานะเทียบเท่าคณะ” และความในหมวด ๒ ข้อ ๕ แห่งประกาศฯ กาหนดว่า “การบริหารและการดาเนินงาน
ของ สบทส. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์”

๒ มหาวิทยาลัย…

๓๒
๒. มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยความในข้อ ๑๒ (๒) กาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ สบทส. “พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแบ่ ง ส่ ว นงานภายในเพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย”
กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ยังไม่ได้มีการยกเลิกการดาเนินงานตามประกาศฯ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศ ณ วั นที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ประกอบกับการเสนอขออนุมัติแบ่งส่วนงานภายในดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานลาดับที่ (๑) และ
(๓) แต่ภาระงานยังคงเดิม ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
การแบ่งส่วนงานภายในที่เสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนงานภายในของสานักทรัพย์สิน ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนงานภายในของสานักทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ดังนี้
และสิทธิประโยชน์ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๑) สานักงานผู้อานวยการ
- ส่งเสริ มและสนั บ สนุ น ด้านแผนงานและ
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแผนงานและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบุคคล และงาน
งบประมาณ งานพัสดุ งานบุคคล และงาน
การเงิน และบัญชี
การเงิน และบัญชี
การแบ่งส่วนงานภายใน ตามประกาศฯ
หน่วยงานวิสาหกิจฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

หมายเหตุ

มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงชื่ อ แต่
ภาระงานคง
เดิม

(๒) ฝ่ายหอพักนักศึกษา
(๒) ฝ่ายหอพักนักศึกษา
ชื่ อ และภาระ
- บริการจัดการหอพักนักศึกษา ดูแลความ
- บริการจัดการหอพักนักศึกษา ดูแลความ งานคงเดิม
เรียบร้อย วินัยนักศึกษา และความเป็นอยู่
เรียบร้อย วินัยนักศึกษา และความเป็นอยู่
ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา
ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา
รวมถึงการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
รวมถึงการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริการไปรษณีย์
(๓) ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสิ ท ธิ (๓) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงชื่อ แต่
ภาระงานคง
เดิม

การแบ่งส่วนงาน…

๓๓
การแบ่งส่วนงานภายใน ตามประกาศฯ
หน่วยงานวิสาหกิจฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
- บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นรายได้
- วางแผนการผลิต การตลาด การลงทุนเพื่อ
หารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงาน
ต่ า งๆ เพื่ อ จั ด หารายได้ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ของมหาวิทยาลัย

การแบ่งส่วนงานภายในที่เสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
- บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาและการเพิ่ม
รายได้แก่มหาวิทยาลัย
- วางแผนการผลิ ต การตลาด การลงทุ น
เ พื่ อ ห า ร า ย ไ ด้ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงาน
ต่า งๆ เพื่อ จั ดหารายได้ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น งานสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสานักบริห าร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
บริหารและการดาเนินงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยให้ ยกเลิก
ข้อ (๑) แห่งประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จึ ง เสนอที่ป ระชุมเพื่อ พิจ ารณา อนุมัติ ก ารแบ่งส่ ว นงานภายในส านักบริห ารทรั พย์สิ นและสิ ท ธิ
ประโยชน์ และทั้งนี้เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว จักได้จัดส่ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วน
งานภายในสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามต่อไป
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- แก้ไขในส่วน (๓) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาและการเพิ่มรายได้แก่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
มอบมหาวิทยาลัย ไปดาเนินการแก้ไข (ร่า ง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสานักบริหารทรัพย์สิ นและสิทธิประโยชน์ใหม่ และเมื่อดาเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึ กษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

๔.๑.๒.๕ ขออนุมัติ...

๓๔
๔.๑.๒.๕ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง
๔ ปี มหาวิทยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะและส านั กเพื่ อกาหนดกรอบอั ตรากาลั ง ใหม่
รวม ๙ อัตรา (ปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๖ อัตรา และขอกอรบอัตรากาลังพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ใหม่ จ านวน ๓ อั ต รา) โดยที่ ค ณะและส านั ก ได้ น าเสนอข้ อ มู ล เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต่ อ
สภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมี
การอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลัง ควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ควรจัดทาตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้
เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๓. ควรมีการวางกรอบอัตรากาลัง โดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
คนทางานเดิม ที่ยังทางานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบอัตรากาลังให้ชัดเจน
กับความต้องการ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ม ติ มอบกองการเจ้ า หน้ า ที่ น ากลั บ ไปทบทวนเรื่ อ งของกรอบ
อัตรากาลังใหม่ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
ในการนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้พิจารณาทบทวนแล้ว เนื่องจากมีความจาเป็น
เร่ ง ด่ ว น จึ ง ขอน าเสนอข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาตามข้ อ เสนอแนะของมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลัง ควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบ
อัตรากาลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

: ตาราง…

๓๕
: ตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบอัตรากาลังใหม่ สังกัดคณะศิลปประยุกต์ฯ
อัตรากาลังเดิม

รวม
อัตรากาลังใหม่
ทั้งสิ้น ขก. พ. ลจ.ชค.
(เดิม)

รวม
ทั้งสิ้น
(ใหม่)

รายการ

ขก.

สายวิชาการ

๕

๑๓

๕*

๒๓

๕

๑๖

๓

๒๔

สายสนับสนุน
วิชาการ
รวม

๐

๑๑

๔**

๑๕

๐

๑๑

๓

๑๔

๕

๒๔

๙

๓๘

๕

๒๗

๖

๓๘

พ.

ลจ.ชค.

หมายเหตุ
*ขอยุบกรอบอัตรา ลจ.ชค.เงินรายได้
ตาแหน่งอาจารย์ ๒ อัตรา
**ขอยุบกรอบอัตรา ลจ.ชค.เงินรายได้
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา

ขก.= ข้าราชการ, พ.=พนักงาน ลจ.ชค.= ลูกจ้างชั่วคราว
๒. ควรจัดทาตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในการจ้างกรอบอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๒.๑ ตารางประมาณการรายรับ – รายจ่าย ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้จัดทาประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อแสดง
ให้เห็นรายจ่ายภาพรวมในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังใหม่ ดังนี้
หมาย
รายการ
ประจาปี
เหตุ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับ

๓,๓๔๙,๗๐๐

๖,๔๑๘,๕๐๐

๗,๘๒๓,๒๐๐ ๑๕,๓๑๓,๔๘๐

๒๒,๐๖๙,๙๑๕ ๒๘,๑๙๓,๗๒๕

ประมาณการรายจ่าย

๑๐,๗๑๗,๓๒๔

๙,๘๒๕,๗๔๘

๑๑,๐๓๕,๗๙๙ ๑๑,๙๗๙,๘๓๓

๑๒,๙๕๐,๙๐๙ ๑๓,๙๕๐,๖๗๓

(๗,๓๖๗,๖๒๔)

(๓,๔๐๗,๒๔๘)

(๓,๒๑๒,๕๙๙)

๓,๓๓๓,๖๔๗

๙,๑๑๙,๐๐๖ ๑๔,๒๔๓,๐๕๒

: จากการประมาณการรายรับ-รายจ่าย จะมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเมื่อปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒.๒ ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในงบการจ้างบุคลากร ปี ๒๕๕๘
รายการ

กรอบอัตราเดิม
จานวน จ่ายต่อ
จ่ายทั้งปี
จานวน
เดือน
๑. ผู้เชี่ยวชาญ
๓
๗๔,๙๗๐
๘๙๙,๖๔๐
๓
๒. ข้าราชการ
๕
๒๐๐,๓๕๐
๒,๔๐๔,๒๐๐
๕
๓. พนักงานเงินงบ
๔
๑๒๔,๙๒๐
๑,๔๙๙,๐๔๐
๔
๔. พนักงาน เงินรายได้ ๒๐
๔๗๗,๗๖๐
๕,๗๓๓,๑๒๐ ๒๓
๕. ลูกจ้างชั่วคราว
๖
๖๙,๕๘๐
๘๓๔,๙๖๐
๓
เงินรายได้
๖. สมทบประกันสังคม
๑๘,๓๓๙
๒๒๐,๐๖๘
๗. เงินประจาตาแหน่ง
๔๔,๘๘๐
๕๓๗,๖๐๐
รวม
๓๘
๑๒,๑๒๘,๖๒๘ ๓๘

กรอบอัตราใหม่
งบเพิ่ม
จ่ายต่อ
จ่ายทั้งปี
เดือน
๗๔,๙๗๐
๘๙๙,๖๔๐
๐
๒๐๐,๓๕๐
๒,๔๐๔,๒๐๐
๐
๑๒๔,๙๒๐
๑,๔๙๙,๐๔๐
๐
๕๕๑,๒๖๐
๖,๖๑๕,๑๒๐
๘๘๒,๐๐๐
๒๘,๔๘๐
๓๔๑,๗๖๐ (๔๙๓,๒๐๐)
๑๘,๓๓๙
๔๔,๘๘๐

๒๒๔,๐๘๘
๕๓๗,๖๐๐
๑๒,๕๒๑,๔๔๘

หมายเหตุ

เงินงบ
เงินงบ
เงินงบ
เงินรายได้
เงินรายได้

๔,๐๒๐ เงินรายได้
๐ เงินรายได้
๓๙๒,๘๒๐

๓๖
: แหล่งงบประมาณสาหรับการจ้าง
- ลาดับที่ ๑ – ๓ เงินงบประมาณ รวม ๔,๘๐๒,๘๘๐ บาท
- ลาดับที่ ๔ – ๗ เงินรายได้ รวม ๗,๗๑๘,๕๖๘
: ยังไม่ได้รวมงบประมาณสาหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานร้อยละ ๓
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งตาแหน่งที่เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ รวม ๓ อั ต รา สั ง กั ด
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดังนี้
ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม)
สังกัด/ตาแหน่ง
เลขที่
อัตรา
ตาแหน่ง ค่าจ้าง
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
๑. อาจารย์
๗๘
๑๖,๔๐๐
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. อาจารย์
๓๑๗ ๑๖,๔๐๐
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
มติที่ประชุม

พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่)
ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน

๑. อาจารย์ (ป.โท)

๒๔,๕๐๐

๒. อาจารย์ (ป.โท)
๓. อาจารย์ (ป.โท)

๒๔,๕๐๐
๒๔,๕๐๐

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
แผนและกิจ การสภามหาวิทยาลั ย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ยการจัดระเบียบบริห ารงานใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการประจ าสถาบั น ส านั ก ศู น ย์ คณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์อาทิตย์ ศรีแก้ว และ
รองศาสตราจารย์ภูมพัฒ แสงอุดมเลิศ ซึ่งมีวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และสิ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการประจา
สานัก…

๓๗
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่ อ เป็ น คณะกรรมการประจ าส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย ประเภทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔
เรื่องอนุมัติแตงตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมติต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ทางราชการ จึ ง น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์อาทิตย์ ศรีแก้ว
๒. รองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจาสานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์อาทิตย์ ศรีแก้ว
๒. รองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ และแต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ อ าทิ ต ย์ ศรี แ ก้ ว และ
รองศาสตราจารย์ ภู มิ พั ฒ แสงอุ ด มเลิ ศ เป็ น คณะกรรมการประจ าส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔)
นางสาวรั ช ดา โสภาคะยั ง รั กษาราชการแทนผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการ
สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา

จานวน ๔ คน จ าแนกเป็ น นั กศึก ษาระดับ ปริ ญญาโท จ านวน ๓ คน และระดั บปริ ญญาเอกจานวน ๑ คน โดย
คณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และได้รับความ
เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๓ คน
ระดับ...

๓๘
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จานวน ๑ คน

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔) จานวน ๔ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน และระดับ
ปริญญาเอก จานวน ๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกาหนด
กรณีนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
นางสาวรั ช ดา โสภาคะยัง รัก ษาราชการแทนผู้ ช่ว ยอธิก ารบดีฝ่ า ยวิช าการ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยคณะบริ ห ารศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข อขยายระยะเวลาการศึ ก ษา กรณี
นางสาวกาญจนา คุ้ม ทรั พ ย์ รหั ส นั กศึ กษา ๕๑๑๗๘๐๐๐๒๖ นักศึ กษาหลั กสู ต รปรัช ญาดุษ ฎีบั ณฑิต แบบ ๑
(เน้นวิจัย) สาขาวิช าพัฒนบู รณาการศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เนื่องจากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างรอตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ตามโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าพัฒนบูรณาการศาสตร์ กาหนดระยะเวลา
การศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา แต่ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นักศึกษารายดังกล่าวเข้าศึกษาใน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้เวลาในการศึกษาเกิน ๖ ปีการศึกษา ซึ่งเกิน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกาหนด กรณี
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ (เน้นวิจัย) คณะบริหารศาสตร์ ในภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยทั้งนี้ นักศึกษาได้ดาเนินการไปแล้ว ดังนี้
๑. นักศึกษาสอบวิทยานิ พนธ์ผ่ านแบบมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้รับผลการ
ประเมิน ในระดับ ดี (Good) และได้ตรวจรู ปแบบกับส านักงานบริห ารบัณฑิตศึกษาโดยได้รับอนุมั ติให้ เข้ารูปเล่ ม
ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. ปั จ จุ บั น ได้รั บ การตอบรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการเพียง ๑ บทความ คือ วารสารเกษตร
ราชภัฏ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏอุบ ลราชธานี ปี ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ (ระดับชาติ) ทั้งนี้
นักศึกษาให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมระบุว่า อีก ๒ บทความ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และคาดว่าจะดาเนินการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ให้ครบภายใน
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ โดยหลั ก สู ต รก าหนดเงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติไม่น้อยกว่า ๒ บทความ และระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ บทความ
ที่ประชุม…

๓๙
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา ไปจัดทาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การศึกษาให้ชัดเจน และระบุเหตุผลที่ขอขยายระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการพิจารณาว่าสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์อย่างไร
มติที่ประชุม
มอบมหาวิทยาลัยนากลับไปแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลการ
นาเสนอให้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
๔.๒.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(แทนตาแหน่งว่าง)
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ น าเสนอที่ป ระชุมเพื่พิจารณา ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติการลาออกของ ศาสตราจารย์พรชัย ชุนหจินดา กรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านสาขาวิชาบริหาร เสนอชื่อโดยคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือขอลาออก
จากการเป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีภาระงานมาก นั้น
ในการดังกล่าว ตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดว่า “กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ภายใน ๖๐ วันนับจากวันพ้นตาแหน่ง และ
ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่กรณีกรรมการวาระการดารงตาแหน่งเหลือน้อย
กว่ า ๑๘๐ วั น และ/หรื อ มี จ านวนกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ คน จะไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง แทนก็ ไ ด้ ”
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กาหนดให้คณะต่างๆ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก และคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด เพื่อให้ กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการทาบทาม และเสนอผลการทาบทาม
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งแทนตาแหน่งว่างในชุดปัจจุบันที่จะครบ
วาระในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่คณะบริหาร
ศาสตร์ เ สนอ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ยิ น ดี รั บ เป็ น กรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแทนต าแหน่ ง ว่ า ง คื อ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวย สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจั ดการ เป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการแทนตาแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์
โรจนกิจอานวย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุ ฒิของ ก.พ.อ. ปี ๒๕๕๓
ลาดับที่ ๘๒ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุม...

๔๐
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวย สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแทนตาแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ด ร.ศิ ริ ลั ก ษณ์ โรจนกิ จ อ านวย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจั ด การ เป็น กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแทนต าแหน่งว่า ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จานวน
๘๔ หลักสู ตร แบ่ งเป็น หลั กสูตรระดับ ปริ ญญาตรี ๔๖ หลักสู ตร ปริญญาโท ๒๙ หลั กสูตร และปริญญาเอก ๑๑
หลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามสภาพจริงในปีการศึกษา
๒๕๕๗ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบจานวนและคุณวุฒิ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศเกณฑ์ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
๑. หลักสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจานวนนั้นต้องเป็นเป็นผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย
๒ คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
๒. หลักสูตรระดับบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจา
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย ๓ คน
๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันจานวนอย่างน้อย ๓ คน
๓. อาจารย์…

๔๑
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กาหนด
เรื่องจานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘แล้วใน
กรณี ที่ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาได้ กาหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าผู้ ใดเป็ น อาจารย์ ป ระจ าในหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง แล้ ว
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ได้อีก ๑
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
๔. อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณ ฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กาหนดเรื่องจานวนและ
คุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ ว ในกรณี ที่
สถาบันอุดมศึกษาได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ใดเป็นอาจารย์ป ระจาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ ว สถาบัน อุดมศึกษาอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ นั้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
จากการดาเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเล่มหลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ดังนี้
๑) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓ หลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น
ปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร ปริญญาโท ๖ หลักสูตร และปริญญาเอก ๔ หลักสูตร
๒) ในการประชุมครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จานวน ๒๖ หลั กสู ตร แบ่งเป็น
ปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๐ หลักสูตร และปริญญาเอก ๕ หลักสูตร
๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี
๓ หลักสูตร และปริญญาโท ๑ หลักสูตร
ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม
ปริญญาตรี ๓ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดขอปรับปรุงตามตาราง

ตาราง...

๔๒

จึงเสนอที…่

๔๓
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาเลือกเสรี จานวน ๑ วิชา
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อริ ยาภรณ์ พงษ์ รัตน์ รัก ษาราชการแทนรองอธิก ารบดี
ฝ่ายวิช าการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี รายวิ ช า ๑๕๐๓๑๐๔ น้ ามั น หอมระเหยเพื่ อ สุ ข ภาพ
(Essential oils for Health) ๓(๓-๐-๖) เพื่อสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้จริงครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
การนี้ จึงขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชา
เลือกเสรี รายวิชา ๑๕๐๓๑๐๔ น้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (Essential oils for Health) ๓(๓-๐-๖)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาเลือกเสรี รายวิชา ๑๕๐๓๑๐๔ น้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (Essential oils for Health)
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ รายวิชา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อริ ยาภรณ์ พงษ์ รัตน์ รัก ษาราชการแทนรองอธิก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจ ารณากลั่น กรองหลั กสู ตรของสภามหาวิทยาลั ย ได้พิจารณาแล้ว ในคราวประชุมครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุง เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้จริงครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
สานักงาน…

๔๔
ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ต รวจสอบตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว เริ่มใช้ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาแกน ๖ รายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๒ รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพ
เลือก ๓ รายวิชา รวมเป็นจานวน ๑๑ รายวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาแกน
๑) ๑๕๐๒ ๒๓๑ ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
๒) ๑๕๐๓ ๓๒๑ เภสัชเคมีวิเคราะห์
๓) ๑๕๐๓ ๓๒๒ ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
๔) ๑๕๐๕ ๓๐๒ เภสัชวิทยา ๒
๕) ๑๕๐๕ ๓๐๓ สัมมนาเภสัชวิทยา ๒
๖) ๑๕๐๖ ๔๒๑ เภสัชกรรมโรงพยาบาล
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๗) ๑๕๐๔ ๕๒๐ เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
๘) ๑๕๐๗ ๕๑๕ เวชศาสตร์ชุมชน
กลุ่มวิชาชีพเลือก
๙) ๑๕๐๔ ๖๒๐ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสาอางและเวชสาอาง
๑๐) ๑๕๐๔ ๖๒๑ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
๑๑) ๑๕๐๔ ๖๒๔ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา
การนี้ จึงเสนอการขอปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ รายวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตร:ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย
ความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ในหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
จานวน ๑๑ รายวิชา
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมตามตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยคานึงถึงบริบททาง
เศรษฐกิจ…

๔๕
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับในท้องถิ่น และในระดับภูมิภาค โดยการสร้างความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้ งมีจิตานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เพื่อ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม อันจะนาไปสู่การทานุบารุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
๒. ส านั กงานพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรและ
ข้อบั งคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ หลักสูต รนี้ มีการกาหนดชื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๓ หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รปกติ ใ นระบบทวิ ภ าค จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาไทย เปิ ด สอนใน
ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ใช้ ร ะยะเวลาการศึ ก ษา ๕ ปี โครงสร้ า งหลั ก สู ต รมี จ านวนหน่ ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จานวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน ๓๐ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จานวน ๔๐ คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอด
หลักสูตร ๕๓,๐๖๓ บาท/คน/ปี ใช้อาคารคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษากาหนด จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคาสั่งลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก
และปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ทาหน้าที่
แทน ก.พ.อ. โดยเพิกถอนคาสั่ง และให้กลับเข้ารับราชการ เมื่อมหาวิทยาลัยรับกลับเข้ารับราชการ ข้าราชการฯ
จึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนดาเนินไปอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้หารือ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ว่าช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ราชการ…

๔๖
ราชการเนื่องจากมีคาสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกและไล่ออก จะต้องเลื่อนเงินเดือนอย่างไร เพราะตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ กาหนดว่า “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา...” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ กาหนดว่า “การเลื่ อ นเงิน เดือนข้าราชการให้ น าผลการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการมาเป็น หลั กในการ
พิจารณา” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า แม้ ก.พ.อ. จะออกประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
แต่ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการกาหนดหลักเกณฑ์ในภาพรวมเท่านั้น การจะพิจารณาผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างแท้จริงยังต้องพิจารณาตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการเพิกถอนคาสั่งให้กลับเข้า
รับราชการไว้ จึงไม่อาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฯ ได้ อย่างไรก็ตามหากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฯ ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการไปนั้น
อธิการบดีในฐานะผู้ รั กษาการตามข้อบั งคับ ฯ จะนาหารือสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะผู้ ออกข้อบังคับ
ดังกล่าวก็ได้
กองการเจ้ าหน้ าที่ จึ งนาหารือคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว
ที่ป ระชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๘ (ลั บ) เมื่ อวั นที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ครอบคลุมในกรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็น นอกเหนือจากกรณีที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ และให้เป็นอานาจของ
อธิการบดี ในการพิ จ ารณาสั่ ง การในเรื่ องดังกล่ าว โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ด าเนิ น การการตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. .... โดยเป็ น การเพิ่ มเติมความในข้อ ๑๒ วรรคสอง แห่ งข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรื อในกรณีที่มี
เหตุ ผ ลความจ าเป็ น อื่ น ใด ซึ่ งมิ ไ ด้ กาหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คับ นี้ ให้ อ ธิ การบดีเ สนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
เพื่อพิจารณา และให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”
และได้นาเสนอ…

๔๗
และได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวฯ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้แก้ไข ข้อ ๗ โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้ “ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ” และให้นา
ข้อความในข้อ ๖ วรรค ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาระบุไ ว้ในข้ อ ๗ วรรค ๒ ของข้อ บังคับ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย
๒. เห็นควรให้เพิ่มเติม “ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจาเป็น เนื่องจากลักษณะงานสภาพการปฏิบัติ
ราชการหรือ มีเหตุผลอันสมควรให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรก็ได้ ” (ในประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ให้เพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม
มอบมหาวิ ท ยาลั ย แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะสาหรับ
ข้าราชการทั้งสี่รายเพื่อนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๔.๒ (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้ว ยสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทา (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รวบรวมประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน อานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ รวมทั้งกิจกรรมที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยดาเนินการร่วมกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย...

๔๘
สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา (ร่ า ง) รายงานประจ าปี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงเรียนที่ป ระชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายงานประจ าปี ส ภามหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
๖.๒ การพิจารณาเลือกรายชื่อผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๔ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๖.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
จานวน ๒ ราย
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๘

เลิกประชุม...

๔๙

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

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

๑

