๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมเดชอุดม 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. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๗. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๒๐. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย…

๒
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๒๓. นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นายอรรถพงษ์ กาวาฬ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและ
ทรัพย์สิน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานกฎหมายและ
นิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๔. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๕. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๖. รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๗. นายนราธิป อาษารักษ์
๘. นายเสวก บุญกาญจน์
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
ได้ลาประชุม จานวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑. 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

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีอาญาหมายเลขดาที่ ๑๖๔๙/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔๕/๒๕๕๗ ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑
นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์ กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
นายเสวก บุ ญ กาญจน์ นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายกังวาน ธรรมแสง และนายไท แสงเทียน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวหรือ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒ นสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ จาเลยหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและ
การกระจายเสียง โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่โดย
เข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหาร
ชุดที่ผ่านมา
๒. เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พิ พ ากษาว่ า
การกระท าของจ าเลยเป็ น การใส่ ค วามโจทก์ ทั้ ง สองต่ อสื่ อ มวลชนและบุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ ลงโทษจาคุก ๒ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้รอการลงโทษ
จาคุ กไว้ มีกาหนด ๒ ปี และให้ จ าเลยโฆษณาค าพิพ ากษาโดยย่ อในหนั งสื อ พิมพ์ รายวัน มติ ช นและวารสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน โดยให้จาเลยเป็นผู้ชาระค่าโฆษณา
ข้อเท็จจริง
๑. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จาเลยอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓
๒. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๓
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จาเลยจัดแถลงข่าวและแจกจ่ายบันทึกแถงข่าว เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสอง
จัดปราศรัยเพื่อกล่าวโจมตีจาเลยขึ้นเพราะไม่พอใจที่จาเลย ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโจทก์ทั้งสองจัดการรวบรวมรายชื่อบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย จาเลยจึงจัดแถลงข่าวขึ้นและแจกจ่าย
บันทึก…

๔
บันทึกการแถลงข่าวเพื่อป้องกันตน ข้อความในบันทึกที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองนั้น
แบ่งออกเป็นสองตอน
ตอนแรก กล่าวหาโจทก์ทั้งสองว่าในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น โจทก์ทั้งสอง
ทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดรวม ๓ กรณี คือ ๑) กรณีการใช้จ่ายเงินของ
ราชการโดยมิชอบและโดยไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ ๒) กรณีทุจริตยักยอกเงินกองคลัง สานักงาน
อธิการบดีโดยเจ้าหน้าที่ ๒ คน และ ๓) กรณีทาสัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษาเสียเปรียบเอกชนโดยไม่มีการประเมิน
ราคากลางและให้เอกชนเป็นผู้กาหนดราคาฝ่ายเดียว เป็นเหตุให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียหาย เห็นว่า เมื่ออ่าน
ข้อความโดยตลอดแล้วคงได้ความว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง
๓ กรณีขึ้น มิได้กล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีขึ้นโดยตรง และแม้ว่าโจทก์ทั้งสองจะเคย
ดารงตาแหน่ งเป็ น รองอธิ ก ารบดี อยู่ ใ นผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ชุ ดที่ ผ่ า นมาด้ว ยในบางช่ ว งบางเวลา
จะถือเอาว่าจาเลยกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองด้วยย่อมไม่ได้ เพราะผู้บริหารชุดที่ผ่านมามีหลายคน และปัญ หา
การทุจ ริตทั้ง ๓ กรณีดังกล่ าว เกี่ยวข้องกับผู้บริห ารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาเฉพาะคน ซึ่งจะต้อง
รับผิดชอบไปตามแต่กรณี เพราะผู้บริหารแต่ละคนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป จาเลยมิได้
เขียนข้อความกล่าวหาว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดที่ผ่านมาทุกคนก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณี
ข้อความในตอนแรกนี้จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสอง
ส่วนข้อความในตอนที่สองนั้น เมื่ออ่านข้อความตามข้อ ๓ ในบันทึกประกอบการแถลงข่าวของจาเลย
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วคงได้ความว่า จาเลยเชื่อว่าผู้บริหารมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาเข้าไปเกี่ยวข้องและมี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีขึ้นและการปราศรัยของโจทก์น่าจะเป็นการช่วยเหลือคนที่กระทา
การดังกล่าวที่อยู่ในผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านมา เมื่อโจทก์ทั้งสองมิได้นาสืบว่าข้อสันนิษฐานของ
จาเลยดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต อีกทั้ง ตามที่จาเลยนาสืบก็ปรากฏว่าจาเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี
ทุจ ริ ตทั้งสามแล้ ว ซึ่งผู้บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีชุดที่ผ่ านมาคนใดคนหนึ่งอาจมีส่ ว นเกี่ยวข้องและต้อง
รับผิดชอบ นอกจากนั้น การเขียนข้อความตอนที่สองก็สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองจัดปราศรัยเพื่อกล่าวโจมตี
จาเลย และได้รวบรวมรายชื่อบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณาการกระทาของจาเลยก่อน การอ้างสาเหตุกระทาการให้เป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตว่าเพียงแค่ไม่
พอใจที่จาเลยมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่อาจารย์เกินกว่าเหตุเท่านั้นก็ไม่สมเหตุผล เชื่อว่า ที่จาเลยเขียนข้อความตอนที่สอง
ขึ้นนั้นเป็นการกระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าโจทก์ทั้งสองจัดปราศรัยขึ้นเพื่อช่วยเหลือมิให้ได้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบ
ในการก่อให้เกิดการทุจริต การกระทาของจาเลยจึงไม่เปนนความผิดาานหมิ่นประมาท อุทธรณ์ของจาเลยังงขึ้น
พิพากษากลับให้ยกั้อง
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบพิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๓ ในคดี อ าญาหมายเลขด าที่
๑๖๔๙/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๔๕/๒๕๕๗ ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์
กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ที่พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒.๒ รายงาน...

๕
๑.๒.๒ รายงานผลการหารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมติ
ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์
นายนราธิป อาษารักษ์ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้า สานักงานกฎหมายและนิติการ
นาเสนอที่ ป ระชุ มเพื่อ ทราบ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาแจ้ งผลการพิ จ ารณา กรณี มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีขอหารือการปฏิบัติตามมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะผู้ ออกคาสั่งลงโทษ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกและปลดออกของข้าราชการพลเรือน
ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน ๔ ราย ได้แก่ นางสาวธาดา สุทธิธรรม นางสายฝน สาราญ
นางรัชนี นิคมเขตต์ และนายสุภชัย หาทองคา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่
ศธ ๐๕๙๒(๒)๒.๑๐/๑๘๔๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เสนอมาพร้อมนี้
ข้อเท็จจริง
(๑) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ มีมติยืนยันให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้มหาวิทยาลัยเพิก
ถอนค าสั่ ง ปลดออกและมี ค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการฯ จ านวน ๓ ราย กลั บ เข้ า รั บ ราชการ คื อ นางสายฝน ส าราญ
นางรัชนี นิคมเขตต์ และนายสุภชัย หาทองคา
(๒) เมื่อ วั น ที่ ๒๖ ตุล าคม ๒๕๕๖ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๖ มี มติ ใ ห้
มหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ก.พ.อ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ที่ ยื น ยั น ให้
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รวมทั้งเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ ใ ห้ เ พิ ก ถอนค าสั่ ง ไล่ อ อกและ
มีคาสั่งให้ข้าราชการฯ จานวน ๑ ราย กลับเข้ารับราชการ คือ นางสาวธาดา สุทธิธรรม
(๓) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้เพิกถอนคาสั่งปลดออกและมีคาสั่งให้ข้าราชการฯ
จานวน ๓ ราย กลับเข้ารับราชการ คือ นางสายฝน สาราญ นางรัชนี นิคมเขตต์ และนายสุภชัย หาทองคา และ
เพิกถอนคาสั่งไล่ออกและมีคาสั่งให้ข้าราชการฯ จานวน ๑ ราย กลับเข้ารับราชการ คือ นางสาวธาดา สุทธิธรรม
(๔) วั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาขอหารื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอานาจของ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย
๓ แห่ง โต้แย้งว่า อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้โต้แย้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ อ.ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายนางสาวธาดา สุทธิธรรม
และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายนางสายฝน สาราญ นางรัชนี นิคมเขตต์
และนายสุภชัย หาทองคา

๕) เดือนเมษายน ๒๕๕๗…

๖
(๕) เดือนเมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ มีความเห็นตามบันทึกเรื่องเสร็จ
ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ สรุปได้ว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ที่ ก.พ.อ. ตั้งขึน้ ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อเท็จจริง
และเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เท่านั้น ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้
(๖) เมื่อวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลั ย ได้มีห นังสื อขอหารือ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เกี่ยวกับมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์ โดยมีข้อหารือรวม ๓ ข้อ ดังนี้
(๖.๑) มติ ก.พ.อ. ที่ ยื น ยั น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต าม มติ อ.ก.พ.อ. ถื อ ว่ า เป็ น
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ. หรือไม่ อย่างไร
(๖.๒) หาก ก.พ.อ. สามารถรั บ รอง มติ อ.ก.พ.อ. ได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย แต่ เ มื่ อ
มติ อ.ก.พ.อ. ไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกาหนด จะถือว่าเป็นคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ. หรือไม่ อย่างไร
(๖.๓) เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกความเห็น เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ เกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ ว่ า อ.ก.พ.อ. ไม่ มี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แทน ก.พ.อ. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ ะต้ อ งด าเนิ น การใน
เรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างไร
(๗) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบว่า มหาวิทยาลัยควรหารือปัญหาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเสียก่อน และหากยังมีปัญหา
ทางกฎหมายที่หาข้อยุติไม่ได้ มหาวิทยาลัยสามารถหารือมายังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปได้
(๘) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอหารือต่อสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เกี่ยวกับมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์ โดยมีข้อหารือรวม ๓ ข้อ เช่นเดียวกันกับข้อ (๔)
(๙) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อติดตามความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับ มติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษ ปฏิบัติตามมติ
อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์
(๑๐) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือขอหารือสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็น เดิมอีกเป็ น รอบที่ ๒ เนื่ องจากมหาวิทยาลั ย ได้มีห นังสื อขอหารือเรื่องดังกล่ าวต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาตามคาแนะนาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการหารือ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
(๑๑) เมื่อวัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีห นังสือแจ้งให้ มหา
วิทยาลัยทราบว่า มหาวิทยาลัยควรรอผลการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก่อน และหากยังมี
ปัญหาทางกฎหมายที่หาข้อยุติไม่ได้ มหาวิทยาลัยสามารถหารือมายังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปได้
(๑๒) เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษามี ห นั ง สื อ ตอบ
ข้อหารือของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตาม
มติ อ.ก.พ.อ….

๗
มติ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจ ฉัยอุทธรณ์ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการรับทราบของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ว่า
(๑๒.๑) มติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคาสั่งลงโทษปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ.
ในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ มี ผ ลเป็ น การวิ นิ จ ฉั ย อุท ธรณ์ ข อง ก.พ.อ. ตามมาตรา ๖๒ แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แม้รูปแบบการทาคาวินิจฉัยอุทธรณ์จะไม่เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับ ก.พ.อ.ฯ ก็ตาม
(๑๒.๒) ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๙) เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
ไม่ มี ผ ลเป็ น การเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว
แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๒.๑๐/๑๘๔๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ โดยปรากฏว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) ได้พิจารณาแล้วเห็นพ้อง
ด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ ร้ องทุกข์ และจรรยาบรรณ มีเพีย งอานาจในการพิจารณาดาเนิน การตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ. ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและ
เสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. แต่ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้ออก
จากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้
สานักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นที่จะต้องขอหารือ
ไปยั งส านั กงานคณะกรรมการอุ ดมศึก ษา เมื่อ วัน ที่ ๑๘ มิถุ นายน ๒๕๕๗ สื บ เนื่ องมาจากมหาวิ ทยาลั ยโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีการถือปฏิบัติตามมติ ก.พ.อ.
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ยืนยันให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ทาหน้าที่
แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษปลด
ออกและให้ข้าราชการฯ จานวน ๓ รายกลับเข้ารับราชการตามเดิม คือ นางสายฝน สาราญ นางรัชนี นิคมเขตต์ และ
นายสุภชัย หาทองคา
รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษไล่ออกและให้ข้าราชการฯ จานวน ๑ รายกลับเข้ารับราชการตามเดิม
คือ นางสาวธาดา สุทธิธรรม ซึ่งแม้ว่า ก.พ.อ. จะไม่ได้มีมติโดยตรง แต่ก็ให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

ซึ่งต่อมา...

๘
ซึ่งต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ มีความเห็นตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
ตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น เห็น ว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ที่ ก.พ.อ. ตั้งขึ้น ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ หรื อถูก สั่ งลงโทษปลดออกหรือไล่ อ อก ตามมาตรา ๖๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ก.พ.อ. ได้ โดยได้วางหลักประกอบการให้ความเห็นดังนี้
(๑) มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ ก.พ.อ. มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ น กรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาและการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
(๓) อานาจหน้าที่ของ ก.พ.อ. ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเรื่องสาคัญและเป็นอานาจหน้าที่เฉพาะของ ก.พ.อ.
(๔) แม้ ก.พ.อ. จะอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งคณะอนุกรรมการ (อ.ก.พ.อ.) เพื่อทาการพิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทน ก.พ.อ. ก็ตาม แต่ อ.ก.พ.อ. ก็มีเพียงอานาจในการพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ. ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ก.พ.อ.ฯ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง
และเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เท่านั้น โดย อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ แทน ก.พ.อ. ได้
รวมทั้งการที่ในเวลาต่อมาปรากฏว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่
๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) ได้มีความเห็นตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๗ กรณี สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ อีกครั้งหนึ่ง โดยได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ ในบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
พร้อมทั้งได้วางหลักประกอบการให้ความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ น เรื่ อ งส าคัญ ที่มีผ ลกระทบต่ อสิ ทธิแ ละประโยชน์ข องข้าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ซึ่งจะต้องดาเนินการโดย ก.พ.อ. และบทบัญญัติดังกล่าวยังแสดงเจตนารมณ์ให้ เห็นได้
ว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอานาจหน้าที่ของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะ ก.พ.อ. จึงไม่อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
ทาการแทนได้
(๒) ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้อานาจ ก.พ.อ. มอบอานาจให้ อ.ก.พ.อ. อย่างชัดเจน อ.ก.พ.อ. ย่อมไม่มีอานาจกระทาการ
แทน ก.พ.อ. ได้ และแม้ว่า ก.พ.อ. จะอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๔(๔) และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์…

๙
อุ ท ธรณ์ กรณี ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ หรื อ กรณี ถู ก สั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้ อ ๔
แห่งข้อบังคับดังกล่าวกาหนดให้ ก.พ.อ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการพิจารณาอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ก็ตาม
แต่ อ.ก.พ.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับดังกล่าวก็ไม่อาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ เพราะพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทมิได้ให้อานาจเช่นว่านั้น
ผลจากการตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งสองครั้งดังกล่าวมีความชัดเจนแล้ว
ว่าการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอานาจหน้าที่โดยเฉพาะของ ก.พ.อ. และ อ.ก.พ.อ. ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีอานาจที่จะทาการวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้
โดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้น มีผลผูกพันให้หน่วยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ทั้ ง นี้ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๘๒ และเมื่ อ วั น ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๓
ดังนั้น การที่ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสื อตอบข้อหารือของมหาวิทยาลั ย
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ในการประชุม
ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการรับทราบของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติยืนยันตามมติ อ.ก.พ.อ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ มีผลเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ก.พ.อ. ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ ว
แม้รูปแบบการทาคาวินิจฉัยอุทธรณ์จะไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่ งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม
รวมทั้งแม้ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ จะมีความเห็นว่า อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
จรรยาบรรณ ไม่ มี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ทน ก.พ.อ. กรณี ก็ ไ ม่ มี ผ ลเป็ น การเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น การของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วแต่อย่างใด จึงเป็นการให้ความเห็นที่ไม่ สอดคล้องกับหลัก
กฎหมาย และขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้นที่ได้ให้ความเห็นไว้แล้วว่า การวินิจฉัย
อุทธรณ์เป็นอานาจโดยเฉพาะของ ก.พ.อ. โดยที่ อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ ฉะนั้น ก.พ.อ.
จึงไม่สามารถยืนยันให้มีการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ได้
ดังนั้น การตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวจึงยังไม่สามารถยึดถือ
เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ร าชการที่ ถู ก ต้ อ งได้ และเป็ น กรณี ที่ มี ปั ญ หาทางกฎหมายที่ ยั ง หาข้ อ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้ ใ นส่ ว นนี้
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบไว้แล้วเมื่อ ครั้งที่มีการขอหารือเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ว่ามหาวิทยาลัยสามารถหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปได้

สานักงาน...

๑๐
สานักงานกฎหมายและนิติการจึงเห็นสมควรดาเนินการดังนี้
(๑) มีห นั งสื อแจ้ งส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ผลการตอบข้อหารือดังกล่ าวยังไม่
สอดคล้องกับหลักกฎหมายและขัดแย้งกับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติราชการได้
(๒) มีหนังสือขอหารือในประเด็นดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาข้อยุติใน
ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อไป หรือขอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ขอหารือ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
หมายเหตุ

รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ไม่ได้เข้าประชุมในระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๒ กาหนดให้คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนเงินสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ให้กับ
บุคลากรภายในคณะ ในการดาเนินงานวิจัยขนาดเล็ ก งานวิจัยเร่งด่วน งานขยายผลหรือต่อยอดจากงานวิจัยหรือ
โครงการต่างๆ งานวิจัยท้องถิ่น หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการละไม่ เ กิ น ๒๐,๐๐๐ บาท นั้ น แต่ เ พื่ อ ประโยชน์ อั น สู ง สุ ด ส าหรั บ นั ก วิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการ
คณะรัฐศาสตร์จึงขอแก้ไขประกาศข้อดังกล่าว ดังนี้
เดิม ข้อ ๔.๒ กาหนดให้คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนเงินสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ให้กับบุคลากรภายใน
คณะ ในการดาเนินงานวิจัย ขนาดเล็ก งานวิจัยเร่งด่วน งานขยายผลหรือต่อยอดจากงานวิจัยหรือโครงการต่างๆ
งานวิจัยท้องถิ่น หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และพัฒนาการเรียนการสอน โครงการละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้เวลาดาเนินโครงการไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งสามารถสมทบร่วมกับโครงการวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยก่อนหน้าได้ โดยข้อเสนอโครงการต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และ
งบประมาณต้องไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกาหนด
เปนน ข้อ ๔.๒ เป็นเงินสนับ สนุนให้กับบุคลากรของคณะ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยสาหรับนักวิจัยของ
คณะรัฐศาสตร์สาหรับงานวิจัยขนาดเล็ก งานวิจัยเร่งด่วน งานขยายผลหรือต่อยอดจากงานวิจั ย หรือโครงการต่างๆ
งานวิจัยท้องถิ่น หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และพัฒนาการเรียนการสอน โครงการละไม่เกิน
๒๕,๐๐๐.- บาท โดยใช้เวลาดาเนินโครงการไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งสามารถสมทบร่วมกับโครงการวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยก่อนหน้าได้ โดยข้อเสนอโครงการต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และ
งบประมาณต้องไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกาหนด
จึงเสนอที่ประชุม...

๑๑
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ตั ด ข้ อ ๑ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศเป็ น ต้ น ไป ในร่ า งประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เพิ่มเติมคาว่า “ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป ก่อนประกาศ ณ วันที่ ....
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นอานาจของอธิการบดีในการ
ออกประกาศ
๕. การอนุ มัติใช้เงิน กองทุนส่ งเสริม และพั ฒ นาการผลิ ตบัณฑิต มหาวิทยาลั ยควรกาหนด
หลักเกณฑ์ในการใช้เงินเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่กาหนดไว้
๔. เห็นควรให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

รับทราบ และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๕ - ๖ แก้ไขเปนน “นักศึกษาตกออกทุกชั้นปีคิดเปนนร้ อยละ ๗.๘๖
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา”
หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๔ – ๗ แก้ไขใหม่ ดังนี้
๑. วิเ คราะห์สภาพปง ญหา การบริ หารจัด การของหลั กสูต ร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
(กรณีหลักสูตรปริญญาตรี เช่น จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร การติดตาม
การดาเนินงานตามเกณฑ์ ๕ ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ. ๓ - ๖ เปนนต้น และกรณี
หลักสูตรปริญญาโท - เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เปนนต้น)
หน้า ๔๗ บรรทัดที่ ๘ ข้อ ๑ แก้ไขใหม่ ดังนี้
๑. ให้แก้ไข ข้อ ๗ คาว่า “ให้ประเมิน อย่างน้อยสององค์ประกอบ” และให้นาข้อความ
ในข้อ ๖ วรรค ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาระบุไว้ในข้อ ๗ วรรค ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย…

๑๒
ว่า ด้ ว ย หลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกาหนด
กรณีนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะบริหารศาสตร์ มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนา
คุ้มทรัพย์ รหั สนั กศึกษา ๕๑๑๗๘๐๐๐๒๖ นั กศึกษาหลั กสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ (เน้นวิจัย) สาขาวิช า
พั ฒ นบู ร ณาการศาสตร์ คณะบริ ห ารศาสตร์ นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ศึ ก ษาครบ
ตามระยะเวลาข้อบังคับกาหนดในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ ปัจจุบันใช้เวลาการศึกษา ๖ ปี ๗ เดือน โดยนักศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแบบมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้รับผลการประเมินในระดับดี (Good) และ
ได้ตรวจรูปแบบกับสานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาโดยได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ ปั จจุ บั นได้รับ การตอบรั บให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับชาติ ๑ บทความ คือ วารสารเกษตรราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่
หลั ก สู ต รก าหนดนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งตี พิ ม พ์ บ ทความในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๒ บทความ และ
ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ บทความ ดังนั้น นักศึกษาจึงยังคงเหลือการตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับชาติ ๑ บทความ
และระดับนานาชาติ ๑ บทความ ดังสรุปในเอกสารแนบ ๑
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกาหนด กรณี
นางสาวกาญจนา คุ้ ม ทรั พ ย์ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แบบ ๑ (เน้ น วิ จั ย ) คณะบริ ห ารศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกาหนด กรณี
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ (เน้นวิจัย) คณะบริหารศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๓.๒ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและ
ปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาเพิกถอนคาสั่งและให้
กลับเข้ารับราชการ
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สืบ เนื่ องจากมหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ได้มีคาสั่งลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และต่อมามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. โดยเพิกถอนคาสั่งและให้
กลับเข้ารับราชการ เมื่อมหาวิทยาลัยรับกลับเข้ารับราชการ ข้าราชการฯ จึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม นั้น
ดังนั้น…

๑๓
ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนดาเนินไปอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้หารือ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ว่าช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ราชการเนื่องจากมีคาสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกและไล่ออกจะต้องเลื่อนเงินเดือนอย่างไร เพราะตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔
กาหนดว่า “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมา
เป็นหลักในการพิจารณา...” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ กาหนดว่า
“การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้นาผลการประเมินผลการปฏิบั ติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา” ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า แม้ ก.พ.อ. จะออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ประกาศดังกล่าวเป็นเพียง
การกาหนดหลักเกณฑ์ในภาพรวมเท่านั้น การจะพิจารณาผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาตามข้ อ บั ง คั บ ของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเนื่ อ งจากข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการแล้วต่ อมาได้รับการเพิกถอนคาสั่งให้กลับเข้า
รับราชการไว้ จึงไม่อาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฯ ได้อย่างไรก็ตามหากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฯ ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการไปนั้น
อธิการบดีในฐานะผู้รั กษาการตามข้อบังคับฯ จะนาหารือสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีในฐานะผู้ออกข้อบังคับ
ดังกล่าวก็ได้
กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ
มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อ น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ครอบคลุมในกรณี
อื่นที่มีเหตุผลความจ าเป็ น นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และให้เป็นอานาจของอธิการบดีในการ
พิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ดาเนิ น การการตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุ มครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยเป็นการเพิ่มเติมความในข้อ ๑๒ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ มีเหตุผลความ
จาเป็นอื่นใดซึ่งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา และให้
อธิการบดี...

๑๔
อธิการบดีพิจารณาสั่งการตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวฯ
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว
มีมติมอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้นาเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับกรณี
๔ ราย ดังกล่าว
กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ด าเนิ น การการตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๒๘ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ โดยยก (ร่า ง) ข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ที่กาหนดให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งข้อบังคับดังกล่าว
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ตามที่กาหนด โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ” และได้นาเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมา
เพิกถอนคาสั่งและให้กลับเข้ารับราชการแล้ว โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ) ได้พิจารณา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดว่า “การเลื่อนเงินเดือนพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา...” และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชก ารพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดว่า “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้
นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา”
๒. ข้อ ๑๒ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดว่า “ในกรณีที่มีความจาเป็น เนื่องจากลักษณะงาน
สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุผลอันสมควรให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรก็ได้”
๓. ข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดว่า
“ในกรณีทมี่ ีความจาเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือเหตุผลอันสมควร ให้ ก.บ.บ. เสนอ
สภามหาวิทยาลัย…

๑๕
สภามหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
ได้พิจารณาเป็นกรณีไป”
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าว ประกาศ ก.พ.อ.
และข้อบั งคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวได้
กาหนดแนวทางไว้โดยเฉพาะแล้ว กล่าวคือ ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม และไม่มี
ความจาเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับแต่อย่างใด ดังนั้น ก.บ.บ. จึงเห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมา
เพิกถอนคาสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ คือ ให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ๒ รอบ
การประเมิน ก่อนมีคาสั่งลงโทษทางวินัย ให้ ออกจากราชการ และให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น
สาหรับการเลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดว่า “การเลื่อน
เงิน เดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษาให้อธิการบดีเป็นผู้ สั่งเลื่อนตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา
เว้น แต่ ผู้ บั งคั บ บั ญชาเสนอแนะไม่ ถูก ต้องตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ก าหนดไว้ต ามประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรื อที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด อธิการบดีจะสั่ง การให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ ” ดังนั้น กรณี
ดังกล่าวอธิการบดีจึงเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา ในอัตราร้อยละของฐาน ในการ
คานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่กาหนดในข้ อ ๕ แห่งประกาศ
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์และวิธีการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

คะแนน (ร้อยละ)
๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
ต่ากว่า ๖๐

ได้รับการเลื่อนเงินเดือน (%)
ไม่เกินร้อยละ ๖
ไม่เกินร้อยละ ๕
ไม่เกินร้อยละ ๔
ไม่เกินร้อยละ ๓
ไม่ได้เลื่อน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีถูกลงโทษทาง
วินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาเพิกถอนคาสั่งและให้กลับเข้ารับ
ราชการ คือ ให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ๒ รอบการประเมิน ก่อนมีคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยให้ออกจากราชการ
ที่ประชุม...

๑๖
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ มีความเห็นว่า ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่ได้
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว และควรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าควรดาเนินการอย่างไร
๒. รองศาสตราจารย์ น งนิตย์ ธีระวัฒ นสุ ข อธิการบดี ชี้แจง มหาวิทยาลั ยได้ห ารื อไปที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สกอ. มีหนังสือตอบมาว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอานาจของ
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนาเรื่องดังกล่าวเข้ามาหารือสภามหาวิทยาลัย โดยการเลื่อนเงินเดือนเป็นอานาจ
ของอธิการบดี แต่เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนผูกติดกับหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นอานาจของสภามหาวิท ยาลัย
ที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ จึงนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ มีความเห็นว่า ควรมีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกั ดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๔ โดยเพิ่มเติมข้อความ “ยกเว้นแต่กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นการเฉพาะราย”
และสภามหาวิทยาลัยควรมีมติยกเว้นในวันนี้ เฉพาะ ๔ รายนี้ โดยใช้เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา
มติที่ประชุม
๑. มอบมหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๔ โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้ “ยกเว้นแต่กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนนการ
เฉพาะราย”
๒. เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เสนอ
๓.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัา
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ทาหนังสือที่ ศธ ๑๕๑๑/ว๘๑
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 ารงานขอ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการใช้ จ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทบทวนระบบ
การควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่
๑. สาเนารายงานการเงินประจาปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด
๒. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
๔. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
๕. จานวน...

๑๗
๕. จานวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย
๖. ตอบแบบสอบถามการควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา
กองคลัง ได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑ – ๕ ส่วนการตอบแบบสอบถามในข้อ ที่ ๖ มอบให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการ
ตรวจทานหรือตรวจสอบรายละเอียดในแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงนาเสนอข้อมูลการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นคาถามใน
แบบสอบถาม ของสกอ.
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลั ย เร่ งดาเนินการแก้ไขข้อมูล ด้านการเงินและการคลังของมหาวิทยาลั ย
ในส่วนที่ยังไม่ดาเนินการ และควรแก้ไขข้อมูลด้านการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ก่อนส่งข้อมูลให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทาร่าง การตอบแบบสอบถาม ที่จะส่งให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมแนบต้นฉบับแบบสอบถามที่ สกอ. ส่งมาให้ และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้
พิจารณาการตอบแบบสอบถามต่อไป
๓. มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการคลั ง
มหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ม หาวิ ทยาลั ย แต่ง ตั้ งขึ้ น พิ จารณาประเด็น คาถามในแบบสอบถาม ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาอีก ครั้ ง และให้ น าเข้ า ที่ป ระชุม ระหว่ า งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ พิจารณาก่อนนาเสนอเข้าที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้จัดส่งเอกสารข้อที่ ๑ - ๕ ให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส่วนข้อที่ ๖ มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ขึ้น ไปพิจารณารายละเอียดในแบบสอบถามอีกครั้ง และ
มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
แผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ ค งเหลื อ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑๗,๕๔๓,๙๔๘.๕๘ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาท
ห้าสิบแปดสตางค์) เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในรูปแบบสมดุล
คือ ประมาณการรายรับสมดุลกับประมาณการรายจ่าย ดังนั้น ในการจัดทาประมาณการรายจ่ายในคราวแรก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงประมาณการรายจ่ายในรายการที่มีความจาเป็นและรายการที่เป็นรายจ่ายพื้นฐาน
เช่น ค่าจ้างพนักงาน การสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น ทาให้มีค่าใช้จ่ายบาง
รายการที่ไม่สามารถประมาณการในแผนงบประมาณรายจ่าในคราวแรกได้
แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความจาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ต้องใช้ งบประมาณเพื่อ
ดาเนินการต่างๆ เช่น การสมทบค่าก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ค่าจ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
จ่ายกลาง งบดาเนินงานค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตแพทย์ในส่วนที่ให้บริการการผลิตให้กับ สานักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และเมื่อมีการตรวจสอบเงินรายได้
คงเหลือสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่ามีจานวนเงินคงเหลือที่เพียงพอที่จะนามาตั้งประมาณการรายจ่าย
เพิ่มเติม ดังนั้ น วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ขจึง ขออนุมัติ ปรับ แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งแสดงภาครายรับและภาครายจ่าย ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)

ภาครายรับ

ภาครายจ่าย

๖,๒๕๘,๐๙๙.๑๐

๔๕๘,๐๙๙.๑๐

๕,๐๗๗,๗๙๐.๙๕

๘๗๗,๗๙๐.๙๕

- ค่าจ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง
๒. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน (เงินรายได้
จากอาคารผู้ป่วยนอก OPD)
- งบดาเนินงานเพื่อการบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

๑๙
กิจกรรม/โครงการ
๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาลศูนย์
พัฒนาเด็ก (เงินรายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก)

ภาครายรับ

ภาครายจ่าย

๔๓๘,๕๖๓

๔๓๘,๕๖๓

๕,๗๖๙,๔๙๕.๕๓

๔,๒๒๐,๐๒๓.๕๓

-

๑๑,๕๔๙,๔๗๒

- งบดาเนินงานสาหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และครุภัณฑ์สาหรับดูแลภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
๔. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน (เงินรายได้
อื่นๆ)
- ค่าจ้างเหมาปรึกษาจัดทาแผนแม่บท
- งบดาเนินงานเพื่อการบริหารจัดการทั่วไปของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
- งบดาเนินงานค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตแพทย์ในส่วนที่
ให้บริการการผลิตให้กับ สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ของกระทรวงสาธารณสุข
๕. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์
รวม

๑๗,๕๔๓,๙๔๘.๕๘

๑๗,๕๔๓,๙๔๘.๕๘

๒) คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากได้มีรายรับค่าบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ๒ โครงการ
ดังนี้
(๑) โครงการกิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
(๒) โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC
จานวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้
ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ในคราวแรก แต่มีความจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายให้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจักได้โอน
งบประมาณในส่วนที่เหลือให้กับคณะบริหารศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์…

๒๐
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนโครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีโครงการ
ย่อย ๒ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการพัฒ นาหลั กสู ตรภาคปฏิบัติด้านพลั งงานทดแทน
(พลังงานแสงอาทิตย์แ ละแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล) จานวน ๒,๖๘๒,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพัน บาทถ้วน)
(๒) โครงการศึกษาศักยภาพการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีสูบน้า
ด้วยก๊าซชีวมวล จานวน ๒,๔๖๙,๖๕๔ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีจานวนเกิน
กว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ในคราวแรก จานวน
๕,๑๕๑,๖๕๔ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) แต่มี ความจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายให้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อที่กรมพัฒนา
พลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลั งงานจั ก ได้ โ อนงบประมาณในส่ ว นที่ เหลื อให้ กับ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
๔) สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ ว น) เพื่ อ ด าเนิ น โครงการ
คลินิกเทคโนโลยี โดยมีโครงการย่อย ๒ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน (ปีที่ ๒) จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(๒) โครงการเพาะเห็ ด แบบครบวงจรส าหรั บ ครั ว เรื อ น
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีจานวน
เกินกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ในคราวแรก
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) แต่มีความจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่าย ให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่ ก าหนดไว้ กั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ที่ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ก ได้ โ อน
งบประมาณในส่วนที่เหลือให้กับสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
๕) สานักงานพัฒนานักศึกษา
สานักงานพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากได้จัดโครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ซึ่งประมาณ
การรายจ่าย…

๒๑
การรายจ่ายไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และมีรายได้จากค่าลงทะเบียน จานวน ๕๔,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อเริ่มดาเนินโครงการ ได้ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อดาเนินโครงการตามจานวนเงิน
ที่กาหนดตามแผนการใช้จ่าย ครั้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ได้ตรวจสอบรายรับจริงที่ได้รับจากการลงทะเบียน พบว่า
เป็ นไปตามประมาณการที่กาหนดไว้ ดังนั้ น สานักงานพัฒ นานักศึกษา จึงมี ความจาเป็นต้องขออนุมัติ ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนารายรับที่ได้จากการลงทะเบียน จานวน ๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อดาเนินการส่งใช้ใบสาคัญเงินยืม ต่อไป
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ จานวนทั้งสิ้น ๒๕,๔๐๙,๖๐๒.๕๘ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเก้าพันหกร้อยสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) โดยจาแนกรายละเอียดดังนี้
๑) วิทยาลัย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข จานวน ๑๗,๕๔๓,๙๔๘.๕๘ บาท (สิบเจ็ดล้ านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์)
๒) คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๕,๑๕๑,๒๕๔ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
๔) สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕) สานักงานพัฒนานักศึกษา จานวน ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๑.๑.๒ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแลการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง มหาวิท ยาลั ย ควรมี การรายงานการเงิ น
ทุกรายไตรมาส ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันเสาร์
ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ขอนาเสนอการวิเคราะห์ร ายงานทางการเงิน ในรอบระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถึงวัน ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในการวิเคราะห์ ได้ ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โดยนาข้อมูลเปรียบเทียบกับงบการเงินในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายงานการวิเคราะห์นี้จะต้องใช้ประกอบ
กับงบการเงิน การเสนอผลการวิเคราะห์รายงานการเงินนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน แยกเป็น
๑. แหล่งที่…
๑. แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ

๒๒
๒. การวิเคราะห์โครงสร้างฐานะการเงิน
๓. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับรอบระยะเวลา
๓ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รายละเอี ย ดรายได้ - ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ คณะ/หน่ ว ยงาน ส าหรั บ รอบระยะเวลา ๓ เดื อ น
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประจาปีงบประมาณ
๓. การนาเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ สาหรับรอบระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลั ย ไปพิจารณา เรื่องรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลั ยที่สู งขึ้น
โดยไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
๒. มอบมหาวิทยาลัยไปจัดทาตารางเปรียบเทียบงบการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้ง่ายสาหรับการพิจารณาต่อไป
๓. มอบมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหนึ่ ง ชุ ด เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งงบการเงิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ลั่ น กรองเรื่ อ งงบการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นน าเสนอรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบ และมอบกองคลังไปดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติรับรองคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่มี
คุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อริ ยาภรณ์ พงษ์รั ตน์ รัก ษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้นาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อขออนุมัติเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กรณีมี
คุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษาไม่ตรงตามมคอ.๒ ของนายวราวุฒิ บุษผาวงศ์ นัก ศึกษารหั ส ๕๖๑๙๔๐๐๗๒๒ ชั้นปีที่ ๒
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้
๑) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบ...

๒๓
ตรวจสอบคุณสมบัติของการรับนักศึกษาตาม มคอ.๒ และมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปรับแก้ไขการนาเสนอข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
๒) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวั นอัง คารที่ ๓ กุม ภาพั นธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับ มคอ.๒ และมีมติเห็นชอบให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขเป็นการเฉพาะราย
ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รับ รองคุณสมบัตินั กศึกษาหลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.๒ เป็นการเฉพาะรายของ
นายวราวุฒิ บุษผาวงศ์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณาอนุมัติรับรองคุณสมบัตินักศึกษาหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ที่มี
คุณสมบัติ ไม่ตรงตาม มคอ.๒ เป็นการเฉพาะรายของ นายวราวุฒิ บุษผาวงศ์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๑.๒.๒ ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มิสิทธิเสนอชื่อคณบดี และ
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่
สรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ นั้น
ได้พิจารณารายชื่อบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ ๗ ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอชื่อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ง คณบดี ได้ แก่ คณาจารย์ป ระจา และบุ คลากรสาย
สนับสนุนในคณะ ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเต็มเวลา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการ
ประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ มีลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ที่มีสัญญาจ้างรายปี จานวน ๓ ราย ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ – สกุล
Ms.Marilou Villas
Mr.Henry Fonji Achaleke
Mr.Chenglong Zheng

ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ระยะเวลาการจ้าง
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
คณะกรรมการ…

๒๔
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจ ารณาข้อวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจ้าง
ชั่วคราวตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งจ้างรายปีและให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้างถือ
เป็นลูกจ้างเต็มเวลา
๒) ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีระดับ (ซี) ให้เทียบระดับตาแหน่งจากคุณวุฒิแรกบรรจุ หากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิแรกบรรจุ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เทียบได้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) ลูกจ้างชั่วคราวประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ และประเภทผู้เชี่ยวชาญ
ตาแหน่งอาจารย์ ที่มีเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีในระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เนื่องจากเป็นผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์และหรือเป็นผู้มีภาระงานด้านการสอน จึงถือได้ว่า
เป็นคณาจารย์ประจา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาก่อนแล้ว
๔) ลูกจ้างชั่วคราวที่มิได้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ แต่ดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จะถือเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็น
ผู้เสนอชื่อคณบดีหรือไม่ ให้พิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก แม้ชื่อตาแหน่งจะไม่ใช่อาจารย์ แต่หากมีภาระงานด้าน
การเรียนการสอน ก็ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
จึงมีมติให้ขอหารือสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง ในประเด็นว่าลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗
แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี แ ละผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
มติที่ประชุม
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวชาวต่ า งประเทศผู้ มี สั ญ ญาจ้ า งไม่ มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๒ (ล่าช้ากว่าที่ควรจะเปนนตามปฏิทินการดาเนินงาน) จานวน ๑ คน
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อริ ยาภรณ์ พงษ์รั ตน์ รั กษาราชการแทนรองอธิก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยนางสาวภัทรวดี ชาญบัณฑิตนันท์ รหัสประจาตัว ๔๙๑๗๒๓๓๒
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและขอมีสิทธิ์รับปริญญาบัตร เนื่องจากได้ชาระหนี้
ส่วนเกิน...

๒๕
ส่ว นเกิน วงเงิน กู้ยื มเพื่อการศึกษาเรีย บร้อยแล้ว ทั้งนี้ เบื้องต้น นักศึกษาได้เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒ และผ่านการรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจาคณะในคราว
ประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนัง สื อบั นทึก ข้อความที่ ศธ.๐๕๒๙.๑๓/๒๒๘๒
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ขณะนั้นนักศึกษามีหนี้ค้างชาระเงินเกินวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน ๓๐,๐๐๐
บาท กองบริการการศึกษาจึงไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิท ยาลัยตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๔ และข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑.๓
เนื่องจากปัจจุบันนางสาวภัทรวดี ชาญบัณฑิตนันท์ รหัสประจาตัว ๔๙๑๗๒๓๓๒ ไม่มีหนี้ค้างชาระกับ
ทางมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาฯ กองบริ ก ารการศึ ก ษา จึ ง ใคร่ ข ออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่
นางสาวภัทรวดี ชาญบั ณฑิตนั น ท์ รหั ส ประจ าตั ว ๔๙๑๗๒๓๓๒ ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นตามปฏิทินการดาเนินงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใคร่ขอสรุปข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. นางสาวภัทรวดี ชาญบัณฑิตนันท์ รหั ส ประจาตัว ๔๙๑๗๒๓๓๒ เป็นผู้ สาเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๔ ข้อ ๖๑.๕ และข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๒ ข้อ ๕๙.๕
๒. ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ นางสาวภั ท รวดี ชาญบั ณ ฑิ ต นั น ท์ รหั ส ประจ าตั ว
๔๙๑๗๒๓๓๒ ไม่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา และมีหนี้ค้างชาระเงินเกิน
วงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท กองบริการการศึกษาจึงไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยตามข้อบั งคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๔ และข้อบังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓
ข้อ ๖๑.๓
๓. วั น ที่ ๓๐ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งภาคการศึ กษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
(ช่ ว งที่ ๒) นางสาวภั ท รวดี ชาญบั ณ ฑิ ต นั น ท์ รหั ส ประจ าตั ว ๔๙๑๗๒๓๓๒ ได้ ช าระหนี้ ส่ ว นเกิ น วงเงิ น กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จเล่มที่ ๑๓๘๔ เลขที่ ๕๐,๕๑ และ ๕๒
ในการนี้ งานทะเบี ย นนั กศึกษาฯ กองบริการการศึกษา จึงใคร่ข ออนุมัติปริญญาแก่นางสาวภัทรวดี ชาญบัณฑิตนั นท์ รหัสประจาตัว ๔๙๑๗๒๓๓๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน ๑ คน
ที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ล่ าช้ า กว่ า ที่ค วรจะเป็ น ตามปฏิ ทิ น การ
ดาเนินงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๒ (ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นตามปฏิทินการดาเนินงาน) จานวน ๑ คน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กรณีที่มีนักศึกษาค้างชาระหนี้ช้ากว่ากาหนด ควรใช้ชื่อเรื่องว่า “อนุมัติปริญญาเนื่องจาก
นักศึกษาชาระหนี้สินแล้ว”
มติที่ประชุม...

๒๖
มติที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนุ มั ติ และมอบมหาวิท ยาลั ย ไปดาเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ

๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕)
นางสาวรั ช ดา โสภาคะยั ง รั กษาราชการแทนผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จ
การศึ ก ษา จ านวน ๑๓ คน จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน ๑๒ คน และระดั บ ปริ ญ ญาเอก
จานวน ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ และได้รับความเห็นชอบตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๒ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๔ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จานวน ๑ คน
๔. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๔ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จานวน ๑ คน

จึงเสนอ...

๒๗
จึงเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕) จานวน ๑๓ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๒ คน และระดับ
ปริญญาเอกจานวน ๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ได้ดาเนินการสรร
หาผู้ อานวยการส านั กวิทยบริการตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการศู น ย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ ง ได้ น าเสนอผลการสรรหาฯ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ ว
ที่ประชุมเห็นชอบตามคาแนะนาของอธิการบดี โดยในการสรรหาครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยจะยังไม่แต่งตั้งบุคคลใดให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และให้ดาเนินการสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนไปพลางก่อน จนกว่าการสรรหาจะแล้วเสร็จและมีการแต่งตั้งผู้อานวยการสานักวิทยบริการคนใหม่ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
๒.๑ ...................................................................................................
๒.๒ ...................................................................................................
๓. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน
๓.๑ ...................................................................................................
๓.๒ ...................................................................................................
๔. ประธานสภาอาจารย์

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์…

๒๘
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔.๒.๔ แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ น าเสนอที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณา ตามมติที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๗ เมื่อ วั น ที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๕๗ และค าสั่ งสภามหาวิท ยาลั ย อุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวั นที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
เนื่องจากการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามความในมาตรา ๒๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กล่าวคือเป็นการแต่งตั้งในกรณีที่ไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอชื่อ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการนี้สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๐ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดว่า
“ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ อ านวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่ วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่ง ในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตาแหน่งแล้ว จะรักษาราชการแทนตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่ง
ตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน”

เนื่องจาก…

๒๙
เนื่ องจากมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ได้ยึดหลั กเกณฑ์ระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทน
ในต าแหน่ ง ต่ า งๆ ตามระยะเวลาที่ ก าหนดในมาตราดั ง กล่ า วมาโดยตลอด ดั ง นั้ น ตามค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงแม้สภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็ น ต้น ไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ก็ ต ามแต่ ร ะยะเวลาดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น ตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งครบกาหนดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น จะบั ง เกิ ดผลดี ต่ อ ทางราชการ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง ขอเสนอแต่ ง ตั้ ง ให้
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อนึ่ง มหาวิทยาลัยทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อขอเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙(๕).๕/๕๒๐ ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
แต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นสุ ข เปน น ผู้ รั ก ษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เปนนต้นไป จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเปนนผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อไป
๔.๒.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น
เนื่ องด้ว ยวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ จะครบกาหนดในวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ ที่กาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารง
ตาแหน่งสองปี และมาตรา ๑๒ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๓๖ ที่กาหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ…

๓๐
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๒. คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
เป็นกรรมการ
๓. ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
๔. ผู้อานวยการกอง ในสานักงานอธิการบดี
เป็นกรรมการ
และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออื่นที่มีาานะเทียบเท่าคณะ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
๔. ผู้อานวยการกอง ในสานักงานอธิการบดี

เปนนประธานกรรมการ
เปนนกรรมการ

เปนนกรรมการ
เปนนกรรมการและเลขานุการ

และในส่วนของคณะกรรมการสรรหาลาดับที่ ๔ ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาแต่งตั้ง
จากผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี เมื่อดาเนินการเลือก
ผู้อานวยการกองเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) คณะเกษตรศาสตร์...

๓๑
๑) คณะเกษตรศาสตร์ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต
ด้านการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อ ผลิ ต เสริ มสร้ างผู้ บริห าร ผู้ ประกอบหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน เพื่อบริการวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน สังคม และทานุบารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒) สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดตามรูปแบบเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาคปกติ ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน
เป็ น ภาษาไทย เปิ ด สอนในภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไป ใช้ ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๕ ปี
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ แผน คือ แผน ก แบบ ก๑ โครงสร้างหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจานวนไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิทยานิพนธ์จานวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ โครงสร้างหลักสูตรมี
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจานวนไม่น้อยกว่า ๑๔
หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข
โครงสร้างหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
จานวน ๑๔ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกจานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ จานวน ๖ หน่วยกิต
จ านวนรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ ๒๐ คน (แผน ก แบบ ก๑ ปี ล ะ ๕ คน, แผน ก แบบ ก๒ ปี ล ะ ๕ คน และแผน ข
ปีละ ๑๐ คน) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
จ านวน ๕ คน ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ หั ว ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตลอดหลั ก สู ต ร ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ใช้ อ าคาร
คณะเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอนและวิจัย ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิน งานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การแก้ไข…

๓๒
๔.๓.๒ การแก้ไขชื่อหลักสูตรสถาปงตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปงตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อริ ยาภรณ์ พงษ์ รัตน์ รัก ษาราชการแทนรองอธิก ารบดี
ฝ่ ายวิช าการ น าเสนอที่ป ระชุ มเพื่อพิจ ารณา ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๔ การอนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีมติอนุมัติแล้วนั้น แต่เนื่องจากสภาวิชาชีพ
สถาปนิก มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
จากเดิม ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
แก้ไขเป็น ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพสถาปนิกพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
มติทปี่ ระชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยาานะ เข็มวิทยาานะ และครุยประจาตาแหน่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรใหม่แ ละการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
๑) ห ลั กสู ตร พ ยา บา ล ศา สต ร บั ณ ฑิ ต หลั กสู ต รใ หม่ พ. ศ. ๒๕ ๕ ๓
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
และสภาการพยาบาลได้รับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในคณะเภสัชศาสตร์ (การบริหารบริการ
สุขภาพ เภสั ช เคมีและผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชาติ) ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
๓) หลักสูตร...

๓๓
๓) หลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าโฮมิโ อพาร์ ธีย์ หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๕๒ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๔) การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การดาเนินงาน
๑) มหาวิทยาลัยได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชกฤษีกาฯ นี้ ตามหนังสือที่ศธ ๐๕๒๙/๒๙๕๙
ลงวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เพื่อ ขอเพิ่ ม เติม สาขาการพยาบาล และประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ต และส านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาแจ้ ง (ทางโทรศั พ ท์ ) ให้ ร อสภาวิ ช าชี พพยาบาลรั บ ทราบหลั ก สู ต รก่ อ น ระหว่ า งนี้
มีหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไขชื่อปริญญาได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๒) ต่ อ มา ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ครบถ้ ว นแล้ ว จึ ง ได้ เ สนอ
ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาดาเนินการ ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙/๖๔๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบในการให้พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๓ (๖) ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๗ เป็ น ต้ น ไป
๒. บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๓ (๘) ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๒ เป็ น ต้ น ไป
๓. บทบัญญัติ มาตรา ๓ (๑๖) ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สาเหตุความล่าช้าในการดาเนินงาน
ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ติ ด ตามประสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทาให้ไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ และต่อมาเจ้า หน้า ที่ที่รับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลาออก
จึงทาให้ไม่มีผู้ดาเนินการต่อ ทาให้ การเสนอร่ างพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัยล่าช้า ส่ งผลให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปก่อนแล้ว
ในการนี้ ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ มี
ผลย้อนหลังใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ส่วนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้เพิ่มเติมในร่างพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว แต่ไม่มี
ผลย้อนหลัง เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ทั้งนี…้

๓๔
ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประเด็นขอเสนอเห็นชอบในหลักการ กรณีในช่วงการขอแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง นี้ จะมี ห ลั ก สู ต รใหม่ เ พิ่ ม อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเห็นชอบให้เปิด หลักสูตรในการประชุม ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ แล้ว และอยู่ในระหว่างการส่งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ ซึ่งหากดาเนินการเรียบร้อย
จะขออนุมัติในหลักการเพิ่มชื่อปริญญาของหลักสูตรไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ (ทั้งนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้แล้ว)
๑.๒ หลักการ/แนวคิด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุ ย ประจ าตาแหน่ ง ของมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศแล้ว และตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ก าหนดมาตรการและแนวทางการน าเสนอร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้
เสนอร่ างพระราชกฤษฎีก า กรณี จั ดท าหลั กสู ต รใหม่ที่ มี ชื่อ ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่ องหลั ก เกณฑ์
การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ ว ให้ มหาวิทยาลัยเสนอหลั กสู ตรที่ผ่ านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนาไปใช้ในการจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกา
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว ชื่อปริญญาที่เสนอขอแก้ไขนี้ ถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรจัดทาแก้ไขเพิ่ม
ชื่อปริญญา ชื่อย่อสาหรับสาขาวิชาฯ ในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาให้พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลย้อนหลัง ๓ หลักสูตร
๒. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นหลั ก การ กรณี ห ลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบมาก่อน ขอบรรจุชื่อปริญญานี้ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ด้วย
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลย้อนหลัง ๓ หลักสูตร
๒. อนุมัติในหลักการ กรณีหลักสูตรสถาปงตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบมาก่อน ให้บรรจุชื่อปริญญานี้ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ฉบับนี้ด้วย
๔.๔.๒ ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
เงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ย้ายไปเปนนระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ
๔.๔.๓ ขอต่ออายุ...

๓๕
๔.๔.๓ ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ จานวน ๕ แห่ง
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑ ามาส จิต ต์เ จริญ รักษาราชการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ในการขอต่ออายุบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือทาง
วิ ช าการ (Memorandum of Understanding, MoU) กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในต่ า งประเทศ ที่ มี ผ ลการด าเนิ น
กิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จานวน ๕ แห่ง ดังต่อไปนี้
ประเทศ
ลาว
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

กัมพูชา

ชื่อสถาบัน
Champasack University
College of Foreign Languages,
Hue University
College of Foreign Languages,
University of Danang
University of Social Sciences
and Humanities, Vietnam
National University, Hanoi
University of Battambang

วันที่ MOU หมดอายุ
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สานักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมีกิจกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาที่กล่าว
มาข้างต้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการต่ออายุบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวนี้จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ และก่อเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอ
(ร่ าง) บั น ทึกข้อตกลงฯ ที่จ ะเสนอต่อสถาบั น อุดมศึกษาต่างประเทศทั้ง ๕ แห่ ง มาพร้อมประกอบการพิจารณา
ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ โดยบันทึกข้อตกลงฯ มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
๑. เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ
๒. แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
๓. แลกเปลี่ยนข้อมูล อุปกรณ์ ด้านการศึกษา
๔. ร่วมวิจัยและผลิตบทความตีพิมพ์
๕. ร่วมจัดงานสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมด้านวิชาการ
๖. ร่วมโครงการพิเศษระยะสั้น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ
๗. บันทึกฯ มีอายุ ๕ ปี หรืออาจหมดอายุก่อน เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่ออีกฝ่าย
๘. ลงนามโดยอธิการบดีของทั้งสองสถาบัน
จึงเสนอ...

๓๖
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ต่ อ อายุ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว College of Foreign Languages, Hue University สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม College of Foreign
Languages, University of Danang สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University, Hanoi สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และ University of
Battambang ราชอาณาจักรกัมพูชา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๔ ขอจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศที่มีการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน จานวน ๔ แห่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ในการขอจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (Memorandum of Understanding, MoU) กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีผลการดาเนินกิจกรรม
ทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่มีการจัดทาบันทึกฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือ ทางวิ ช าการในแถบภูมิภ าคอาเซี ย น เชื่อ มความสั ม พัน ธ์อั นดี ระหว่ างสถาบั น และเอื้ อประโยชน์ ต่อ การ
ดาเนินงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายนามมหาวิทยาลัยที่
ประสงค์จัดทาบันทึกฯ จานวน ๔ สถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมที่ได้ดาเนินการมาแล้วดังต่อไปนี้
ประเทศ
ชื่อสถาบัน
Cambodia ๑. Mean Chey University

๑.

๒.

๓.

๔.

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
๑ - ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ นั ก ศึ ก ษา จาก Mean Chey
University จ า น ว น ๒ ค น เ ดิ น ท า ง ม า ฝึ ก อ บ ร ม ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑ - ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ นั ก ศึ ก ษาจาก Mean Chey
University จ า น ว น ๒ ค น ม า ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ สั้ น ที่
คณะเกษตรศาสตร์ และ ๒ คนที่คณะศิลปศาสตร์
๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๖ อธิ ก ารบดี แ ละที ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย และคณะ เดินทางไปหารื อความร่วมมือทาง
วิชาการ
๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อาจารย์และนักศึกษา
รวม ๑๕ คน เดิ น ทางมาร่ ว มงานแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นาน าช าติ Ubon Culture ๒ ๐๑ ๔ ที่ มห าวิ ทย าลั ย
อุบลราชธานี และทัศนศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
บริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๗
ประเทศ

ชื่อสถาบัน
๕.

๖.

๗.

๒. Chea Sim University of ๑.
Kamchaymear

๒.

๓.

๔.

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
รวม ๒๐ คน เดิ น ทางมาร่ ว มงาน International Night
๒๐๑๔ และ Cultural Tour จัดโดยสานักงานวิเทศสัมพันธ์
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมประเพณี ผ่ า นการแสดง
ประจ าชาติ และร่ ว มทั ศ นศึ ก ษาประเพณี ก ารแห่ เ ที ย น
พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๘ คน
นั ก ศึ ก ษา จ านวน ๑๒ คน คณะนิ ติ ศ าสตร์ เดิ น ทางไป
แลกเปลี่ ย นโครงการเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่ ป ระชาคม
อาเซียน ปี ๒๕๕๗
๑ - ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๑ คน และ
นั ก ศึ ก ษา จ านวน ๒ คน เดิ น ทางมาแลกเปลี่ ย นที่
คณะบริ ห ารศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ภายใต้
โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ปี ๒๕๕๗
๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๑ คน
เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ภายใต้ โ ครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗
๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๑ คน
เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ภายใต้ โ ครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗
๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ จ านวน ๑ คน
เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ภายใต้ โ ครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗
นักศึกษาจานวน ๒ คน จะได้รับเชิญให้มาร่วม Language
and Culture Camp ครั้ ง ที่ ๒ ภายใต้ โ ครงการเตรี ย ม
ความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๓๘
ประเทศ
ชื่อสถาบัน
Malaysia ๓. Universiti Teknologi
Malaysia

๑.

๒.

๓.

Lao

๔. University of Health
Sciences (UHS)

๑.

๒.

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๑๔ คน เดินทางไปแลกเปลี่ ยนโครงการเตรีย ม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗
๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๔ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗
นักศึกษาจานวน ๒ คน จะได้รับเชิญให้มาร่วม Language
and Culture Camp ครั้ ง ที่ ๒ ภายใต้ โ ครงการเตรี ย ม
ความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคนอาเซี ย น ปี ง บ ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๓ ๐ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ เ ชิ ญ
Mrs. Sounantha Souvanlasy รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
มาร่ ว มบรรยายในหั ว ข้ อ “บทบาทของเภสั ช กรใน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ” ในงาน
“สองทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ” ที่คณะเภสัชศาสตร์
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เดินทางไปเยี่ยมเยียน
UHS และหารือกิจกรรมความร่วมมือ

ทั้งนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ มาพร้อมประกอบการพิจารณาด้วย
แล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบั นอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีการดาเนิ นกิจกรรมทางวิชาการร่ว มกัน จานวน ๔ แห่ ง ได้แก่ Mean Chey
University ราชอาณาจั ก รกัม พู ช า Chea Sim University of Kamchaymear ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า Universiti
Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซี ย University of Health Sciences (UHS) สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๕ การพิจารณา...

๓๙
๔.๔.๕ การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามตัวบ่งชี้ที่ ๙ การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ
ของ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และการพิจารณาระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้สาหรับ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณาแบบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุ ฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ได้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาอย่ างต่ อ เนื่ อง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกรอบแผนอุด มศึ กษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบั บที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ควา มต่ อ เนื่ อ งในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบในส่วนของตัวบ่งชี้ที่ ๙ การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการ
ประจาคณะ มีผลการดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการ
กาหนดนโยบาย กากับ ติดตามและสนับ สนุนการดาเนินงานของอธิการบดี/คณบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ ๙ และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการนี้ จึ งใคร่ ขอให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ยโปรดพิจารณา แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลั ย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาแบบประเมิน ตนเองของสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ตัดส่วนที่ ๓ สภามหาวิทยาลัยทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออก
๒. ตัดคาว่า “ท่านคิดว่า” ในส่วนที่ ๔ สภามหาวิทยาลัยกากับ ติดตาม การดาเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้อที่ ๔.๑ – ๔.๒
๓. ตั ด ค าว่ า “ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา” ในส่ ว นที่ ๕ สภามหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น งานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ข้อที่ ๕.๑ – ๕.๔ ข้อที่ ๕.๖ – ๕.๙ และข้อที่ ๕.๑๑
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ แบบประเมิ น ตนเองของสภามหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบสานักงานสภามหาวิทยาลัยดาเนิน การแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นาไปใช้ประเมินต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖...

๔๐
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖.๒ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบระยะเวลา ๔ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
๖.๔ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมินคณบดีคณะรัาศาสตร์
๖.๕ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมินคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

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

๑

