๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ 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. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๓. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ประธานสภาอาจารย์
๑๕. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๗. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๒๐. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ…

๒
๒๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นางอรอนงค์ งามชัด
๒๓. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๔. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๕. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๗. นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล
๘. นายสุพจน์ ชาลีพล
๙. นายเสวก บุญกาญจน์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและ
ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นักตรวจสอบภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

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. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
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 ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ที่ได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบ
รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ให้แก่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ว ราวุธ สุมาวงศ์ และในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ดังนี้
๑. สานักงานตรวจสอบภายใน จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ กิจ การอาคารรั บ รองกองทัพเรื อ อ.สั ตหี บ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ ยนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรคจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไข และสรุปข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
๒. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้อธิการบดีทราบ
๓. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีรับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว และสั่งการให้สานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเนินโครงการดังกล่าวฯ เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม…

๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กาหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตร
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม ตามบันทึกที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๑๘๗๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สานักราชเลขาธิการ ได้แจ้งเรื่อง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ กาหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ ๑๔ –
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ความทราบแล้ว นั้น
เนื่ อ งจากทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ก าหนดงานพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ
พระญาณสั ง วรสมเด็ จ พระสั ง ฆราชสกลมหาสั ง ฆปริ น ายก ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กาหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันจันทร์ที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม โจทก์ กับ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา ๑๕๗) โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคาพิพากษา
กลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ไม่ผิดมาตรา ๑๕๗
นายสุพจน์ ชาลีพล นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ นาเสนอ
ที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ โดย
พิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ไม่ผิดมาตรา ๑๕๗
๑. ข้อเท็จจริง
๑.๑ โจทก์ฟ้ อ งว่ า วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๔ จ าเลยซึ่ งด ารงตาแหน่ งอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี มีค าสั่ ง ไล่ โ จทก์อ อกจากราชการ โจทก์ ยื่น อุ ทธรณ์ค าสั่ งต่ อ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ทาหน้าที่
แทน ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคาสั่งให้เพิกถอนคาสั่งไล่โจทก์ออกจากราชการและให้รับโจทก์กลับเข้า
รับราชการ และแจ้งให้จาเลยมีคาสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการตามคาสั่งของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) จาเลยทราบคาสั่งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ แต่กระทาผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ
ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จาเลยซึ่งมีหน้าที่ต้องบริหารราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
โดยจาเลย…

๕
โดยจาเลยไม่ยอมเพิกถอนคาสั่งไล่โจทก์ออกจากราชการและให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการตามเดิม ตามคาสั่งของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
๑.๒ จาเลยให้การปฏิเสธ
๑.๓ ศาลชั้ น ต้ น (โดยมี น างสาววาสิ นี พรรคทองสุ ข และนางสาวสุ พั ต รา ชาญชิ ต โสภณ
เป็ น องค์ คณะ) พิ พากษาว่ า จ าเลยมีค วามผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ จ าคุ ก ๒ ปี และปรั บ
๑๘,๐๐๐ บาท การนาสืบในชั้นพิจารณาของจาเลยเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ เห็ นสมควรลดโทษให้ ห นึ่งในสาม คงจาคุก ๑ ปี ๔ เดือน และปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท
ให้รอการลงโทษจาคุกไว้ ๒ ปี
๑.๔ โจทก์และจาเลยอุทธรณ์
๑.๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๓
(โดยมีนายเลิศชาย จิวะชาติ นายสมชาย ธารณธรรม นายองอาจ แน่นหนา เป็นองค์คณะ) พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
โดยมีใจความสรุปได้ว่า
เหตุที่จาเลยไม่ยอมปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากโครงการจัดตั้ง
กองกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค วามเห็นเสนอจาเลยว่ามติของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยมีเหตุผลสาคัญว่าคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ใช่คณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่วินิจฉัยขี้ขาดอุทธรณ์
ตามกฎหมายได้เพราะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่มีอานาจที่จะมอบอานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวทาหน้าที่แทนได้โดยอ้างถึงคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเคย
วินิจฉัยในกรณีที่คล้ายคลึงกันว่าอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอานาจเฉพาะของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดพิพาทที่ไม่
อาจมอบอานาจให้ คณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ คคลอื่ นใดท าหน้ าที่ แทนได้ เพราะเป็ น เรื่ องส าคัญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพทั้งสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี และจ าเลยเลือกที่จะปฏิบัติตามความเห็นดังกล่ าว เห็ นว่า แม้ความเห็ น
ดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับความเห็นที่ว่าความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง และตามความในข้ อ ๔ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออก
จากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่เมื่อความเห็นที่ต่างกันในข้อกฎหมายทั้งสอง
ต่างมีน้าหนักฟังได้ว่าอาจจะถูกต้องด้วยกัน และศาลปกครองสูงสุดยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าข้อกฎหมายควรเป็นไปตาม
ความเห็นใด โดยจาเลยยังรอฟังอยู่จึงยังไม่ปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ดังนี้ จึงเป็นที่เห็นได้ว่า การที่
จาเลยในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเลือกที่จะสั่งการโดยยึดถือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และความเห็นของ
โครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอความเห็น ด้วยการใช้สิทธิทางศาลโดยการยื่นฟ้องคดีให้ศาลปกครองวินิจฉัยเพื่อเป็น
บรรทัดฐานต่อไปนับว่าเป็นการกระทาที่มีเหตุสมควร ไม่มีผลทาให้การเลือกวินิจฉัยสั่งการว่าสมควรให้สิทธิ ทางศาล
กลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปได้ และจาเลยไม่มีเจตนาที่มุ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่เพียง
ประการเดียว และไม่ปรากฏเลยว่าการเลือกสั่งการเช่นนั้นจาเลยมุ่งหมายแต่จะกลั่นแกล้งเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์โดยมีสาเหตุโกรธเคืองกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนหรือมีสาเหตุจูงใจอื่นอันไม่สุจริต เป็นต้นว่า เพื่อถ่วงเวลาให้
เนิ่นช้าออกไป...

๖
เนิ่นช้าออกไปจนโจทก์มีอายุครบที่ต้องเกษียนจากราชการแล้วทาให้ไม่สามารถกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมได้
อีกทั้งโครงการจัดตั้งกองกฎหมายมิได้แสดงความเห็นประกอบด้วยว่า หากจาเลยเลือกที่จะใช้สิทธิทางศาลแล้วก็ยัง
สามารถเลือกสั่งการในทางเลือกที่เหลืออันเป็นคุณแก่โจทก์มากกว่าพร้อมกันไปได้โดยไม่มีผลเป็นการลบล้านการจะใช้
สิทธิทางศาล และไม่ปรากฏว่าจาเลยรู้ข้อกฎหมายดังกล่าวได้เองอยู่แล้วแต่ยังขืนไม่เลือกสั่งการในทางเลือกที่เหลือไป
พร้อมกัน หรือจาเลยในฐานะอธิการบดีมีเหตุที่สมควรรู้ข้อกฎหมายดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงกลับฟังได้ว่าเมื่อสานักงาน
กฎหมายและนิติการเสนอให้จาเลยรู้ข้อกฎหมายดังกล่าวในภายหลังคือในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จาเลยก็รีบ
ดาเนินการสั่งให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษไล่โจทก์ออกจากราชการและสั่งให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการทันทีในวันที่ ๓๐
ตุล าคม ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงให้เห็ นได้ว่าในขณะเลื อกสั่ งการให้ ใช้สิ ทธิทางศาลในตอนแรกนั้นจาเลยไม่รู้หรือไม่อาจ
คาดหมายได้ถึ งข้ อกฎหมายดัง กล่ าว นอกจากนี้ห ลั ง จากจ าเลยเลื อ กด าเนิน การว่ าจะใช้ สิ ท ธิท างศาลแล้ ว การ
ดาเนินการก็มีความคืบหน้าและสืบเนื่องติดต่อกันตลอดมาโดยในระยะเวลา ๑ ปี ๑ เดือนเศษนั้น จาเลยนาเรื่องของ
โจทก์เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบการที่ศาล
ปกครองกลางไม่รับฟ้องคดีและจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด สาหรับการไม่รับฟ้องคดีของศาลปกครองกลาง
ต่อสู้คดีที่โ จทก์ฟ้องมหาวิทยาลั ยต่อศาลปกครองขอนแก่นและยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อศาลปกครอง
ขอนแก่นพิพากษาให้รับโจทก์กลับเข้ารับราชการ จนคดีทั้งสองขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว มิใช่ว่า
จาเลยเก็บงาเรื่องของโจทก์ไว้เฉยๆ โดยไม่ดาเนินการอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงไม่พอฟังว่า จาเลยมีเจตนาพิเศษเพื่อกลั่น
แกล้งให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่เพียงประการเดียวโดยทาให้โจทก์ได้กลับเข้ารับราชการล่าข้าออกไปเพิ่มขั้นตอน
ดาเนินการให้มากขึ้นโดยไม่สมควร การกระทาของจาเลยที่โจทก์อ้างตามฟ้องจึ งไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ อุทธรณ์จาเลยฟังขึ้น พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีหมายเลขดาที่ ๔๘๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๘/๒๕๕๘
ระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม โจทก์ กับ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย โดยศาลอุทธรณ์
ภาค ๓ มีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการรายงานคาพิพากษาในคดีต่างๆ สานักงานกฎหมายและนิติการควรเขี ยนชื่อผู้พิพากษา
ในการรายงานแต่ละชั้นศาลไว้ด้วยทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๔ คาพิพากษา...

๗
๑.๒.๔ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาคดีหมายเลขดาที่ ๖๖๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๖๘/๒๕๕๘
ที่พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ (ในคดีส่วนแพ่ง)
นายเสวก บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ นาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ นั ด อ่ า นค าพิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์
ภาค ๓ ในคดีอ าญาและคดี แพ่ งที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ คดี อาญาคดีห มายเลขดาที่ ๖๖๖/๒๕๕๘ คดี ห มายเลขแดงที่
๑๔๖๘/๒๕๕๘ ระหว่าง นายสัมมนา มูลสาร โจทก์ กับนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ข้อหาหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้พิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์ (ในคดีส่วนแพ่ง)
ข้อเท็จจริง
๑.๑ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวั นที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จาเลยซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กล่าวหมิ่นประมาทโจทก์ต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและการ
กระจายเสียง โดยกล่าวหาว่าโจทก์ในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่ โดยเข้าไป
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหารชุดที่
ผ่านมา
๑.๒ จาเลยให้การปฏิเสธและนาสืบว่า จาเลยดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีอานาจหน้าที่ให้ ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจง
แก่สื่อมวลชน บุคลากร นักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการจัดปราศรัยและเผยแพร่ใบปลิวภายในมหาวิทยาลั ย
ระหว่างแถลงข่าวจาเลยได้แจกเอกสารประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงมูลเหตุที่มีก ารปราศรัย มิใช่
ข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ เหตุที่ระบุชื่อโจทก์ในเอกสารดังกล่าว เนื่องจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ระบุว่าโจทก์
กับพวกเป็นผู้นาในการจัดปราศรัย จาเลยมิได้ระบุว่าโจทก์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต และจาเลยได้มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนการทุจริตกรณีดังกล่าวแล้ว จาเลยจึงไม่ได้กระทาความผิดตาม
ฟ้องโจทก์
๑.๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาว่า ความรับผิดทางอาญาเป็น
ฟ้องซ้า สิทธิการนาคดีอาญามาฟ้องในคดีนี้ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔)
สาหรับในคดีส่วนแพ่ง การกระทาของจาเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๔๒๓ พิพากษาให้จาเลยชาระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของ
ต้นเงินจานวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
และให้จาเลยโฆษณาคาพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์รายวันมติชนและวารสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
เวลา ๓ วัน ติดต่อกัน โดยให้จาเลยเป็นผู้ชาระค่าโฆษณา ยกฟ้องคดีส่วนอาญา
๑.๔ โจทก์ จาเลยอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓
๑.๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้นัดอ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค ๓ โดยนายเลิศชาย จิวะชาติ นายสมชาย ธารณธรรม และนายองอาจ แน่นหนา ผู้พิพากษาเจ้าของสานวน ซึ่งมี
คาพิพากษา สรุปความได้ว่า
คดีนี้โจทก์…

๘
คดีนี้โจทก์และจาเลยไม่ติดใจอุทธรณ์ในส่วนคดีอาญาที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ากับ
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๐๑๐/๒๕๕๗ ของศาลชั้นต้นเนื่องจากโจทก์กับโจทก์ทั้งสองในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
๒๐๑๐/๒๕๕๗ ต่ า งเป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการกระท าครั้ ง เดีย วกั น ของจ าเลยในความผิ ด เดีย วกั น เมื่ อคดี ดั ง กล่ า ว
ศาลมีคาพิพากษาเสร็จเด็จขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องไปแล้ว โจทก์จะนาคดีมาฟ้องจาเลยอีกไม่ได้ สิทธินาคดีอาญามา
ฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔) คดีในส่วนคดีอาญาจึงเป็นอัน
ยุติไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยเฉพาะในคดีส่วนแพ่งตามอุทธรณ์ของจาเลยเป็นข้อแรกว่า การที่จาเลย
แจกบันทึกการแถลงข่าว เป็นการกระทาละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการที่จาเลยจัดแถลงข่าวและแจกจ่าย
บันทึกแถงข่าว เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์จัดปราศรัยเพื่อกล่าวโจมตีจาเลยขึ้นเพราะไม่พอใจที่จาเลยซึ่งดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโจทก์
จัดการรวบรวมรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย จาเลย
จึงจัดแถลงข่าวขึ้นและแจกจ่ายบันทึกการแถลงข่าวเพื่อป้องกันตน ข้อความในบันทึกที่โจทก์อ้างว่าเป็นการหมิ่น
ประมาทโจทก์นั้นแบ่งออกเป็นสองตอน
ตอนแรก กล่าวหาโจทก์ว่าในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่
โดยเข้ าไปเกี่ ย วข้ องและมีส่ ว นร่ ว มในการกระทาความผิ ดรวม ๓ กรณี คื อ ๑) กรณี การใช้ จ่า ยเงิ นของราชการ
โดยมิชอบและโดยไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ ๒) กรณีทุจริตยักยอกเงินกองคลัง สานักงานอธิการบดี
โดยเจ้าหน้าที่ ๒ คน และ ๓) กรณีทาสัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษาเสียเปรียบเอกชนโดยไม่ มีการประเมินราคากลาง
และให้เอกชนเป็นผู้กาหนดราคาฝ่ายเดียว เป็นเหตุให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียหาย เห็นว่า เมื่ออ่านข้อความ
โดยตลอดแล้วคงได้ความว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีขึ้น
มิได้กล่ าวหาว่าโจทก์ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีขึ้นโดยตรง และแม้ว่าโจทก์จะเคยดารงตาแหน่งเป็น
รองอธิการบดีอยู่ในผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาด้วยในบางช่วงบางเวลา จะถือเอาว่าจาเลยกล่าว
หมิ่นประมาทโจทก์ด้วยย่อมไม่ได้ เพราะผู้บริหารชุดที่ผ่านมามี หลายคน และปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาเฉพาะคน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบไปตามแต่กรณี เพราะ
ผู้บริหารแต่ละคนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป จาเลยมิได้เขียนข้อความกล่าวหาว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาทุกคนก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณี ข้อความในตอนแรกนี้จึงไม่เป็นการ
หมิ่นประมาทโจทก์
ส่วนข้อความในตอนที่สองนั้น เมื่ออ่านข้อความตามข้อ ๓ ในบันทึกประกอบการแถลงข่าวของจาเลย
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วคงได้ความว่า จาเลยเชื่อว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดที่ผ่านมาเข้าไปเกี่ยวข้องและมี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้ง ๓ กรณีขึ้นและการปราศรัยของโจทก์น่าจะเป็นการช่วยเหลือคนที่
กระทาการดังกล่าวที่อยู่ในผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านมา เมื่อโจทก์มิได้นาสืบว่าข้อสันนิษฐานของ
จาเลยดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต อีกทั้ง ตามที่จาเลยนาสืบก็ปรากฏว่าจาเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี
ทุ จ ริ ต ทั้ ง สามแล้ ว ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ชุ ด ที่ ผ่ า นมาคนใดคนหนึ่ ง อาจมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ
ต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้น การเขียนข้อความตอนที่สองก็สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์จัดปราศรัยเพื่อกล่าวโจมตี
จาเลย…

๙
จาเลย และได้รวบรวมรายชื่อบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณาการกระทาของจาเลยก่อน การอ้างสาเหตุกระทาการให้เป็นเรื่องลุ กลามใหญ่โตว่าเพียงแค่ไม่
พอใจที่จาเลยมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่อาจารย์เกินกว่าเหตุเท่านั้นก็ไม่สมเหตุผล เชื่อว่า ที่จาเลยเขียนข้อความตอนที่สอง
ขึ้นนั้นเป็นการกระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าโจทก์จัดปราศรัยขึ้นเพื่อช่วยเหลือมิให้ได้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบในการ
ก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อป้องกันตน และจาเลยไม่ควรจะรู้ว่าไม่เป็นความจริง การการกระทาของจาเลยจึงไม่เป็นละเมิด
ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา ๔๒๓ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นละเมิดนั้นไม่ต้องด้ว ย
ความเห็นของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ อุทธรณ์ อุทธรณ์ข้อนี้ของจาเลยฟังขึ้น
เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว กรณีจึงไม่จาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจาเลยและอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไป
เพราะไม่ทาให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องคดีในส่วนแพ่งด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีอาญาและ
คดีแพ่งที่เกี่ย วเนื่ องกับ คดีอาญา คดีห มายเลขด าที่ ๖๖๖/๒๕๕๘ คดีห มายเลขแดงที่ ๑๔๖๘/๒๕๕๘ ระหว่า ง
นายสัมมนา มูลสาร โจทก์ กับนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ที่พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ (ในคดีส่วนแพ่ง)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการรายงานคาพิพากษาในคดีต่างๆ สานักงานกฎหมายและนิติการควรเขียนชื่อผู้พิพากษา
ในการรายงานแต่ละชั้นศาลไว้ด้วยทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ กรรมการและเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ด้วยวาระการดารงตาแหน่งของสภาอาจารย์ ครบวาระในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อธิ ก ารบดี จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๖ แห่ ง ระเบี ย บสภาอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๑) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
๒) คณบดี/ผู้อานวยการสานัก หรือผู้แทน ทุกคณะ
เป็นกรรมการ
๓) ให้ประธานแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร
เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ในการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดแล้ว
โดยได้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๘
ได้เชิญผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาอาจารย์มาประชุมเพื่อเลือกประธานสภาอาจารย์หนึ่งคน โดยวิธีการลงคะแนน (ลับ)
เพื่อให้เป็นไป…

๑๐
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งประธานสภาอาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ โดยดารงตาแหน่งตั้งแต่
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ อธิการบดีได้ออกประกาศแต่งตั้งแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับคุณภาพของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ชุ ตินัน ท์ ประสิ ท ธิ์ภูริป รีช า คณบดีคณะเภสั ช ศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุม สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุ มัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๗๔๓ คน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาว่า
สอดคล้องกับภาวะการณ์ได้งานทา หรือ สอดคล้องกับผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ โดยสรุปผลการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา และภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิตในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนาเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ข้อเท็จจริง
คณะเภสัชศาสตร์มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวนทั้งสิ้น ๘๓ คน
ได้รับอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จานวน ๒๔ คน (๒๗.๙๑%) และอันดับ ๒ จานวน ๒๓ คน (๒๖.๗๔%)
ซึ่งเป็นบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี รุ่นแรก
จากตารางที่ ๑ เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม ย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีปริมาณร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมใกล้เคียงกับปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งแรก ย้อนหลัง ๕ ปี
พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสูงถึง ๙๕.๑๒% มากกว่าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งมีผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพสูงเป็นลาดับ ๒ ของประเทศ ส่วนภาวะการณ์มีงานทาของ
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ภายใน ๑ ปี มีจานวนสูงเกือบ ๑๐๐ % ทุกปี
ตารางที่ ๑...

๑๑
ตารางที่ ๑ คุณภาพของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ย้อนหลัง ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗)
ปีการศึกษา

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๗

เกียรตินิยมอันดับ ๑

๒๒.๐๒%

๑๔.๐๔%

๑๐.๑๙%

๙.๐๐%

๒๗.๙๑%

เกียรตินิยมอันดับ ๒

๒๐.๑๘%

๑๐.๕๓%

๑๔.๘๑%

๒๐.๐๐%

๒๖.๗๔%

สาเร็จการศึกษาไม่ได้รับเกียรตินิยม

๕๗.๘๑%

๗๕.๔๔%

๗๕.๐๐%

๗๑.๐๐%

๔๕.๓๕%

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ

๘๕%
(อันดับ ๒)

๘๒.๒๔%

๘๑.๕๐%

๘๓.๕๐%

๙๕.๑๒%

ภาวะการณ์มีงานทาภายใน ๑ ปี

๙๖.๙๒%

๑๐๐%

๙๘.๙๙%

๙๘.๙๘%

ยังไม่ได้
รับข้อมูล

หมายเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไม่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับหลักสูตรจาก ๕ ปี เป็น ๖ ปี
เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลให้จานวนบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗
พบว่า ส่วนหนึ่งอาจมาจากคุณภาพที่สูงขึ้นของบัณฑิตประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของผลการเรียนกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี (๒๒๔ หน่วยกิต) ดังรูปที่ ๑ พบว่า ผลการเรียนในชั้นปีที่ ๑ ซึ่ง
เป็นรายวิชานอกคณะ (รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต) และผลการเรียนในชั้นปีที่ ๖ ซึ่งเป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง มีค่าเฉลี่ยของผลการเรียน
สูงมาก

รูปที่ ๑ ผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละชั้นปีของบัณฑิตประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

รูปที่ ๒...

๑๒

รูปที่ ๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
อนึ่ง การปรับโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร ๕ ปี (๑๘๘ หน่วยกิต) เป็นหลักสูตร ๖ ปี
(๒๒๔ หน่วยกิต) เพื่อเพิ่มจานวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางให้ครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงตามข้อกาหนดของ
สภาเภสัชกรรม จึงเป็นผลให้จานวนหน่วยกิตของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น ๓๖ หน่วยกิต การประเมินผลของ
การฝึ กปฏิบัติงานวิช าชีพของมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีใช้ระบบเกรด ผลประเมินส่ ว นใหญ่มาจากอาจารย์ผู้ ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีคู่มือและเกณฑ์การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน อย่างไรก็ตาม คณะเภสัช
ศาสตร์หลายสถาบันที่มีการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยระบบเกรด ก็มีจานวนบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมในปีนี้
สูงขึ้นเช่นกัน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะเภสัชศาสตร์จัดทาสรุปรายละเอียดการชี้แจงลงในรายงานการประชุมให้สอดคล้องกับ
(Power Point) ที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒. มอบคณะเภสั ช ศาสตร์ ห ารื อ ร่ ว มกั บ คณะเภสั ช ศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการเรียนที่ขึ้นกับคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าการวัดผลทางทฤษฎีควรเป็นอย่างนั้นหรือไม่ และควรตัด
คะแนนภาคปฏิบัติออกในส่วนที่จะพิจารณาคะแนนเกียรตินิยมหรือไม่
๓. ควรเปลี่ยนชื่อระเบียบวาระให้สอดคล้องกับเนื้อหา
๔. มอบคณะเภสัชศาสตร์ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และจัดทา
เป็นตารางเปรียบเทียบสรุปลงในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม…

๑๓
มติที่ประชุม
รั บทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์ ดาเนิ น การตามข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ และขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ยืมเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๖,๓๔๒,๑๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ
ยืมเงินทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑,๔๖๑,๒๗๕.๘๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมเป็นงบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ บาท
(เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)
เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์มีเงินรายได้สะสมคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ จานวน ๑๒,๔๔๘,๓๕๕ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายงาน
เงินทุนสารองสะสมคณะพยาบาลศาสตร์ จากงานบัญชี กองคลัง ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติ ใช้เงินรายได้
สะสมคงเหลือดังกล่าว จานวน ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบ ห้าสตางค์) เพื่อคืนเงินยืมเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย จานวน ๖,๓๔๒,๑๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นสองพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และคืนเงินยืมเงินทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย จานวน ๑,๔๖๑,๒๗๕.๘๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ จานวน ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ บาท
(เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ของคณะพยาบาลศาสตร์
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ ส ะสมคงเหลื อ จ านวน ๗,๘๐๓,๓๗๕.๘๕ บาท
(เจ็ดล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ของคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบกองแผนงานตรวจสอบรายละเอียดยอดจานวนเงิน คงเหลื อ สะสมของคณะ ส านัก และ
หน่วยงาน ก่อนดาเนินการขออนุมัติยืมเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงาน
มติที่ประชุม…

๑๔
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามที่เสนอทั้ง ๒ ประเด็น และมอบกองแผนงานดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมจากเงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กรณีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิท ยาลั ย ให้ ยื ม เงิ น ทุ น ส ารองมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้ว น)
และครั้งที่ ๒ จานวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้า สตางค์) และครั้งที่ ๓ จานวน ๓,๘๒๐,๐๒๘ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า จากการยืมเงินครั้งที่ ๒ มีเงินคงเหลื อจานวน
๑,๑๙๔,๔๔๙.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จึงขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสารอง
มหาวิทยาลัย จานวน ๙๖๓,๙๔๑.๐๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) โดยมีแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๑) ค่ า จ้ า งพนั ก งานและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เดื อ นเมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๕๓๙,๖๕๙ บาท
(ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ จานวน ๘๙,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓) สนับสนุนกิจกรรมทั่วไปของนักศึกษา ๗๘,๗๘๒.๐๕ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสตางค์)
๔) ชาระค่ากระแสไฟฟ้าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ และเดือนเมษายน – กันยายน
๒๕๕๘ จานวน ๒๕๕,๗๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการใช้ เ งิ น คงเหลื อ จากเงิ น ยื ม ทุ น ส ารองมหาวิ ท ยาลั ย
จานวน ๙๖๓,๙๔๑.๐๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) ของคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น คงเหลื อ จากเงิ น ยื ม เงิ น ทุ น ส ารองมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน
๙๖๓,๙๔๑.๐๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)
ทีป่ ระชุม…

๑๕
ทีป่ ระชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไปดาเนินการจัดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผลความจาเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติ ในรายการที่ ๒ – ๓ ใหม่ ใ ห้ ชั ด เจน และให้ น าเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
๑. อนุ มั ติ ก ารใช้ เ งิ น คงเหลื อ จากเงิ น ยื ม ทุ น ส ารองมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อเบิกจ่ายในข้อ ๑ ค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เดือนเมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๕๓๙,๖๕๙ บาท และ
ข้อ ๔ ชาระค่ า กระแสไฟฟ้า เดื อ นตุ ลาคม ๒๕๕๗ – มีน าคม ๒๕๕๘ และเดือนเมษายน – กัน ยายน ๒๕๕๘
จานวน ๒๕๕,๗๐๐ บาท และในส่วนข้อ ๒ และข้อ ๓ มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเบิกจ่ายในข้อ ๑ และข้อ ๔
๔.๑.๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาส ๓
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท และ
ส านั กงบประมาณได้อ นุ มั ติแ ผนปฏิ บั ติ การและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว
มหาวิทยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดทั้งหมด ๕๕
ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๑๐ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่สรุปผล ๔๕ ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า ส่วนมากยังไม่อยู่
ในช่วงรายงานข้อมูล เช่น จานวนผู้สาเร็จการศึกษา, จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จะทราบผลในเดือนสิงหาคม สาหรับ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ, ผลงานทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่สรุปผล ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดโครงการและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด (รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑)
๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐
บาท ณ สิ้นไตรมาส ๓ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๓๕,๒๖๕,๑๒๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๔ ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาล…

๑๖
รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๑๕.๔๖ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภาพรวมร้อยละ ๗๖) โดยมีผลผลิตที่มีการเบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ ๑๐๐ มี ๓ ผลผลิต คือ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับผลผลิตที่มีการเบิกจ่ายต่ามี ๓ ผลผลิต คือ ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๖๗.๓๑ และผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๘.๕๙ ซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุน
ที่มีการเบิกจ่ายต่ากว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กาหนดไว้ และผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๖.๗๐ ซึ่งเป็นงบลงทุนที่มีการเบิกจ่ายต่ากว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กาหนดไว้ (รายละเอียดดังเอกสารการประชุมหมายเลข ๒) โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้
(๒.๑) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ๕๙๕,๕๘๓,๘๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายสะสม ๓๗๖,๘๓๙,๙๓๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๗
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๑๒.๗๓ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๗๖) และต่ากว่าร้อยละ
การเบิกจ่ายกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีที่ผ่านมาเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๑๙)
(๒.๒) รายจ่ า ยลงทุ น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ๒๘๘,๖๐๒,๐๐๐ บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยสะสม
๑๕๘,๔๒๕,๑๘๘.๐๐ บาท คิด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๔.๘๙ บาท ซึ่ งต่ากว่ าเป้าหมายที่รั ฐ บาลก าหนด ร้อยละ ๑๙.๑๑
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๗๔)
ทั้งนี้ สาหรับ งบลงทุน มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันทุกรายการแล้ว ซึ่งมีงบประมาณ
คงเหลื อ ๑๓๐,๑๗๖,๘๑๒ บาท เป็ น งบประมาณรอเบิ ก จ่า ยตามสั ญ ญา ๑๒๖,๖๓๓,๒๔๙.๘๑ บาท และเป็ น
งบประมาณเหลื อจ่ ายจากการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ๓,๕๔๓,๕๖๒.๑๙ บาท และได้รับ อนุมัติให้ ดาเนิน การโอนเงินเป็ น
ค่าสาธารณูปโภคจากรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓)
จึ งเสนอที่ป ระชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพิจ ารณา ให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการดาเนิน งาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๓
(๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘) และให้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่อ ให้ การเบิ ก จ่ ายงบประมาณเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ทีป่ ระชุมมีการอภิปราบย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดทารายละเอียดและชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ต่ากว่าแผน ของ ๓ ผลผลิ ต คือ ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลผลิ ตผู้สาเร็จการศึกษา
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ และผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเหลืออีก
๑ เดือน จะหมดปีงบประมาณ และมอบมหาวิทยาลัยไปจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เหลือให้ดาเนินการ
เบิ กจ่ ายเงิน ให้ แล้ว เสร็จ ทันตามปี งบประมาณ โดยเฉพาะ ๓ ผลผลิต ที่ต้องเบิกจ่ายเงิ นประมาณให้ คงเหลื อแค่
ร้อยละ ๔๐ โดยประมาณ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๓. มอบมหาวิทยาลัย…

๑๗
๓. มอบมหาวิทยาลัย พิจ ารณาและดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน และเพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ากว่าแผน
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ไปด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๑.๔ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายนภดล พั ฒ นะศิ ษ อุ บ ล รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยคลั ง และทรั พ ย์ สิ น น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ฐ านะทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ราชธานี
ณ วัน ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๓๔,๓๑๕,๗๖๙.๐๙ บาท โดยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน ๒,๕๕๘,๒๒๙,๕๔๙.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๑ สินทรัพย์ทรัพย์
หมุ น เวี ย น จ านวน ๑,๔๗๖,๑๐๖,๒๑๙.๔๗ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๖.๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี มี ห นี้ สิ น รวม
๗๓๘,๖๖๖,๖๐๑.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๑ และมีส่วนของทุน ๓,๒๙๕,๖๔๙,๑๖๗.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๖๙
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน ๒๕๔,๒๔๒,๖๕๙.๘๓
บาท โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น ๙๙๒,๓๙๑,๒๑๕.๒๑ บาท ประกอบด้วย รายได้จาการดาเนินงาน ๙๘๐,๕๘๑,๐๙๙.๑๕
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ และ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงาน ๑๑,๘๑๐,๑๑๖.๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ในส่วน
ของรายได้จากการดาเนินงาน มีรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๖๒๐,๐๘๐,๓๓๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๔๘ รายได้จากการจัดการศึกษา จานวน ๑๖๗,๕๙๙,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๙ รายได้จากค่าบริการ
จานวน ๕๙,๘๘๕,๓๐๙.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๓ รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน จานวน ๒๔,๔๘๗,๖๘๙.๘๙
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ รายได้จากการสนับสนุนและบริจาค จานวน ๕๗,๕๓๔,๔๑๕.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๘๐ รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน จานวน ๑๙,๓๑๘,๗๐๖.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๕ และ
รายได้อื่นๆ จานวน ๓๑,๖๗๕,๒๗๖.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙
ณ วัน ที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ย ฯ มีค่าใช้จ่ายรวม ๗๓๘,๑๔๘ฐ๕๕๕.๓๘ บาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน ๓๙๑,๒๔๔,๙๗๔.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓
ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น จ านวน ๑๖๔,๓๔๔,๒๔๕.๙๕ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๒.๒๖ ค่ า ใช้ ส อย จ านวน
๖๑,๕๓๕,๓๗๔.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๔ ค่าสาธารณูปโภค จานวน ๔๐,๐๙๘,๐๘๓.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ
๕.๔๓ ค่าวัสดุ จานวน ๓๒,๖๙๑,๑๙๐.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๓ ค่าตอบแทน จานวน ๒๒,๙๙๖,๗๖๖.๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒ และ ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน ๑๗,๗๐๕,๐๔๗.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐
ระหว่างไตรมาสที่ ๒ กับ ไตรมาสที่ ๓ มหาวิทยาลัย ฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน ๒๑๘,๒๕๒,๐๒๑.๙๒
บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ ๗.๐๙ เกิดจาก มีห นี้สินลดลง ๙,๔๔๐,๘๙๕.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ ทาให้ มี
สินทรัพย์รวมสุทธิเพิ่มขึ้นจานวน ๒๐๘,๘๑๑,๑๒๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖
ณ สิ้นไตรมาส ๓…

๑๘
ณ สิ้นไตรมาส ๓ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๒ จานวน ๑๐๘.๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙
ซึ่งเกิดจากรายได้จากงบประมาณเพิ่มขึ้นจานวน ๓๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๓ รายได้จากแหล่งภายนอก
(เงินรายได้) ได้มาจากรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจานวน ๗๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๙.๕๒ รายได้
จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจานวน ๘.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๔ และรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจานวน
๑๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖๑.๑๐ รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น จานวน ๐.๖๘
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๑๑.๓๔ ส่ วนรายได้จากการบริห ารทรัพย์สินและรายได้อื่น ลดลงจากไตรมาส ๒
จานวน ๑๘.๗๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๔ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรม
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๒ จานวน ๑.๒๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ซึ่งเกิดจากรายได้ค่าปรับผิด
สัญญาเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยจาการด าเนิ น งานในไตรมาส ๓ ลดลงจากไตรมาสที่ ๒ จ านวน
๒๒,๓๓๐,๕๙๔.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๑ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจานวน ๙๕๔,๙๓๐.๑๓ บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ ค่าตอบแทน ลดลงจานวน ๑,๓๔๙,๓๑๔.๗๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุ น ลดลงจ านวน ๑๗,๑๕๕,๖๑๗.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๗ ค่าสาธารณูปโภค ลดลงจานวน
๔,๕๔๖,๕๙๘.๑๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑ ค่าใช้สอย ลดลงจานวน ๒,๔๒๕,๑๑๑.๒๒ บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๓๐ ส่วนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นมีจานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๒ จานวน ๑๓๙,๕๙๗.๕๓ บาท และ
๓,๙๕๘,๘๒๔.๒๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ และ ๑๐๖.๔๒ ตามลาดับ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๒ จานวน ๓,๔๘๖,๑๕๕.๑๕ บาท
ภาพรวมของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมี รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ในไตรมาส ๓ เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส ๒ เป็นจานวนเงิน ๑๒๗,๐๑๑,๘๑๑.๐๖ บาท ดังนั้น กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา
จึงเสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา รายงานงบการเงิน มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘
หมายเหตุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามถึง
ระบบการเงินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้อยู่ในระบบ UBUFMIS หรือไม่ ซึ่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่า ยคลังและทรั พย์สิน ได้ ยืน ยัน ว่า การใช้จ่า ยเงิน ทุกอย่า งของมหาวิทยาลัยจะต้องทาในระบบ UBUFMIS
ซึ่งจะต้องมีการตั้งแผนงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไว้ในระบบก่อน แล้วจึงจะเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่มีงบประมาณรองรับได้ตามขั้นตอน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยให้ ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ๓. ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
ให้ชัดเจน ว่างบการเงินครอบคลุมประเภทใดบ้าง และยังไม่ครอบคลุมถึงเงินอะไรบ้าง
๒. มอบมหาวิทยาลัย…

๑๙
๒. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาการรายงานงบประมาณการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของมหาวิทยาลัย
ควรมีการจัดกลุ่มรายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อให้ การรายงานงบประมาณการเงิน เห็น ผลการดาเนินงานและความก้าวหน้า ของ
มหาวิทยาลัยชัดเจนมากขึ้น เช่น งบประมาณที่เก็บได้จากค่าหน่วยกิตได้ จานวนเท่าไร งบประมาณจากการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้จานวนเท่าไร และงบประมาณจากทุนวิจัยได้จานวนเท่าไร เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของ
มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อการก ากั บติ ดตามผลลั พธ์ ตามพั นธกิ จ กลุ่ มสถาบั น และเอกลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ย ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้ วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/สานัก วิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติให้กองแผนงานส่งรายงานผลให้คณะ/สานักตรวจสอบผลการดาเนินงาน และ
รายงานกองแผนงาน เพื่อสรุปและนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

ตารางสรุป...

๒๐
ตารางสรุปประเภทตัวชี้วัด จาแนกตามผลการดาเนินงาน
ประเภท
๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและ
สิ้นสุดการดาเนินงาน
๓. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดแต่
ยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน
๔. ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน แต่มีผลการดาเนินบรรลุเป้าหมายเมื่อ
ประเมินผลจากข้อมูลที่บางหน่วยงานรายงานข้อมูล
๕. ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน แต่มีผลการดาเนินไม่บรรลุเป้าหมายเมื่อ
ประเมินผลจากข้อมูลที่บางหน่วยงานรายงานข้อมูล
รวม

จานวน
๘
๓

ร้อยละ
๒๘.๕๗
๑๐.๗๑

๕

๑๗.๘๗

๓

๑๐.๗๑

๙

๓๒.๑๔

๒๘

๑๐๐

โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ จานวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ
๑.๓ จานวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยที่ทาร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
๑.๔ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
๑.๕ ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษา
และมีความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๖ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย
๑.๗ จานวนกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
๑.๘ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ. ๒)
๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและสิ้นสุดการดาเนินงาน
๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดเกินกว่าร้อยละ ๕
๒.๑.๑ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไม่เกินร้อยละ ๕
๒.๒.๑ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ ๑)
๒.๒.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่กาหนด
๓. ตัวชี้วัด…

๒๑
๓. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดแต่ยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน
๓.๑ ร้อยละนักศึกษา/บุคลากรทีม่ ีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๒ ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
๓.๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
๓.๕ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
๔. ตั ว ชี้ วัด ที่ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น งาน แต่มี ผ ลการดาเนิ นบรรลุ เป้ าหมายเมื่ อประเมิน ผลจากข้อ มูล ที่บ าง
หน่วยงานรายงานข้อมูล
๔.๑ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ใน
ครั้งแรก
๔.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ
๔.๓ ระดับ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖ เกณฑ์
ข้อ ๖)
๕. ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน แต่มีผลการดาเนินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดเมื่อประเมินผลจาก
ข้อมูลที่บางหน่วยงานรายงานข้อมูล
๕.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๔)
๕.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๕)
๕.๓ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๖)
๕.๔ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้สมศ. ๗)
๕.๕ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ตัวบ่งชี้สมศ. ๙)
๕.๖ ระดับความสาเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (มอบ.๑)
๕.๗ ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.๒)
๕.๘ ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน (ม.อบ.๓)
๕.๙ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน (มอบ.๔)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย
นาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป

ที่ประชุม...

๒๒
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลั ย พิจ ารณาเรื่องค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ที่มีผลการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เช่น การพัฒนาอาจารย์ การตีพิมพ์ เป็นต้น และให้จัดทาแผนดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน) และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
เพื่อให้ ส อดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจ จุ บัน ด้านการจัดสรงบประมาณการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ในการนี้
สานักงานบริห ารบั ณฑิตศึกษา ได้ขอให้ แต่ล ะคณะวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเพื่อเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแบบเหมาจ่ า ย ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔๒ หลั ก สู ต ร แยกเป็ น เป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาโท
๓๐ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

คณะวิทยาศาสตร์ มี ปริญญาโท ๘ หลักสูตร ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร
คณะเกษตรศาสตร์ มี ปริญญาโท ๔ หลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร
คณะบริหารศาสตร์ มีปริญญาโท ๑ หลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ มี ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์ มี ปริญญาโท ๕ หลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ มี ปริญญาโท ๒ หลักสูตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี ปริญญาโท ๑ หลักสูตร

โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียด (ตามเอกสาร
แนบ) ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุม...

๒๓
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ของแต่ละหลักสูตร
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบมหาวิทยาลั ยพิจ ารณาเรื่องการจัด เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เห็นสมควรให้มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นเกณฑ์เดียวกันหมดไม่ควรแยกตามสาขาวิชา
๒. มอบมหาวิทยาลั ย พิจ ารณาเรื่องการจัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยควรชี้แจงรายละเอียดให้สมเหตุสมผลและมีความชัดเจน
พร้อมทั้งให้อธิบายรายละเอียดเรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมจากเดิมจัดเก็บแบบรายหน่วยกิต
เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บแบบเหมาจ่าย
๓. มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด เก็ บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จานวน ๔ หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และชีวเวชศาสตร์ แบบรายหน่วยกิต
๔. มอบมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาด าเนิ น การจั ด ท าระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การจั ด เก็ บ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายใหม่ และในระเบียบให้ระบุเป็นอานาจของมหาวิทยาลัยในการออกประกาศปลีกย่อย
เพิ่มเติม และทั้งนี้ให้ไปทบทวน เรื่อง การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ไม่ให้มีความหลากหลายมากเกินไป
๕. แก้ไขคาว่า ใช้ในปีการศึกษา... แก้ไขเป็น “ใช้กับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา...
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
แบบรายหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ (ครั้ ง ที่ ๙) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
จานวน ๙ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา โดยคณะ และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะแล้ว ดังนี้

ระดับปริญญา…

๒๔
ระดับปริญญาโท จานวน ๘ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๓ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๑ คน
๓. เภสัชศาสตร์
ปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จานวน ๑ คน
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
๑. คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
จานวน ๑ คน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙) จานวน ๙ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน ๗ หลักสูตร
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลั กสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจาหลักสูตรและลาศึกษา เพื่อให้หลักสูตร
ดาเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี…้

๒๕
ทั้งนี้ การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรนาเสนอเพื่อพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร ดังนี้
สังกัด/หลักสูตร

สังกัดคณะบริหารศาสตร์
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
ปรับปรุง

๑) ดร.กฤตยา อุทโธ
๒) ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
๓) ดร.นรา หัตถสิน
๔) Ms.Marilou L.Villas
๕) นายวีรภัทร เกียรติดารง
๑) ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
๒) ดร.ชนัญฎา สินชื่น
๓) ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมี
บุญดาว
๕) ดร.สิรินทิพย์ ทวีเดช
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑) นางสาวอรุณี มะฎารัก
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ ๒) นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง ๓) นายดุสิต ศรีสร้อย
พ.ศ. ๒๕๕๓
๔) ดร.จักริน วชิรเมธิน
๕) ดร.อนิรุธ สืบสิงห์
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
๑) นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ ๒) นายอติชน ทองปน
การธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง ๓) นายธีนทัต โกศัลวิตร
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา
๕) นายดุสิต จักรศิลป์
๖) นายนันทพงษ์ บุญป้อง
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
๑) นางสาวกมลพร นครชัยกุล
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๒) นางสายเพชร อักโข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๔) นางสาวใจแก้ว แถมเงิน

หมายเหตุ

๑) ดร.กฤตยา อุทโธ
๒) ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
๓) นายคมทัศน์ ทัศวา
๔) Mr. Achaleke Henry Fonji
๔) Mr.Chenglong Zheng
๑) ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
๒) ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า
๓) รองศาสตราจารย์มันทนา
สามารถ
๔) ดร.ปวีณา คาพุกะ
๕) ดร.อนิรุธ สืบสิงห์
๑) ดร.จักริน วชิรเมธิน
๒) นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์
๓) นายดุสิต ศรีสร้อย
๔) นางสาวอรุณี มะฎารัก
๕) นายวีรภัทร เกียรติดารง
๑) นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา
๒) นายอติชน ทองปน
๓) นายธีนทัต โกศัลวิตร
๔) นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย
๕) นางสาวเคียงขวัญ อักษรวงค์

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……

๑) นางสาวกมลพร นครชัยกุล
๒) นางสายเพชร อักโข
๓) นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๔) นางสาวใจแก้ว แถมเงิน

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……

๒๖

๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณา
การศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๔๗

สังกัดคณะนิติศาสตร์
๗) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๕) นายชวพจน์ ศุภสาร

๕) นายชวพจน์ ศุภสาร

ประกอบการ
ประชุม……
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมี ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมี รายละเอียด
บุญดาว
บุญดาว
การแก้ไข
๒) ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๒) ดร.นรา หัตถสิน
ตามเอกสาร
๓) ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
๓) ดร.อุทัย อันพิมพ์
ประกอบการ
๔) ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา
๔) ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา
ประชุม……
๕) ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช
๕) ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช
๖) ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง
๑) นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
๒) นายประดิษฐ์ แป้นทอง
๓) นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๔) นายสหรัฐ โนทะยะ
๕) นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

๑) นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร
สาระพงษ์
๓) ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
๔) นายสหรัฐ โนทะยะ
๕) นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑ วิชา คือ รายวิชา ๑๗๐๒๑๐๐
การตลาดสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Marketing for ASEAN Economic Community) เพื่อสามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ได้จริงครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเริ่มใช้ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
การนี…้

๒๗
การนี้ จึงขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑ วิชา คือ รายวิชา ๑๗๐๒๑๐๐ การตลาดสาหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Marketing for ASEAN Economic Community)
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิ ช า ๑๗๐๒๑๐๐ การตลาดส าหรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Marketing for ASEAN Economic
Community)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะบริหารศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ ความเห็นชอบ
เปิดหลักสูตรครั้งแรก ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ หลักสูตรนี้เริ่มรับ
นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ บัดนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การ ครบรอบการปรั บ ป รุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. คณะบริหารศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลั กสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว
๓. ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรและข้อบั งคับ ที่เกี่ ย วข้องแล้ ว หลั กสู ตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กาหนด…

๒๘
กาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา หลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๑,๖๔๘ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และกาหนดการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร เป็นไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช า
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขอหารือข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้ส มควรได้รับปริญญา
กิต ติม ศัก ดิ์ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อทาหน้าที่
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณา เลือกสรร เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจ ารณา และเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ออนุมัติตามลาดับ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กสรรผู้ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะพิจารณาเสนอรายชื่อแล้วนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามประกาศฯ
หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ข้อ ๓.๓ ที่ระบุว่า “ไม่เป็นข้าราชการประจา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖.๓ ระบุว่า “ข้าราชการประจา พนักงานมหาวิทยาลัย
ลู กจ้ างทุ กประเภท และกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลั ยที่มี คุณสมบัติ ตามข้อ ๖ จะพิจารณาให้ ได้รั บปริญญา
กิตติมศักดิ์เมื่อพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว”

มติคณะกรรมการ…

๒๙
มติคณะกรรมการเลื อกสรรฯ มีความเห็ นว่า เนื้อความของคาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลั ย ”
ในข้อ ๓.๓ มีความหมายไม่ชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการด าเนิ น งานภายในคณะต่ า งๆ หรื อ ไม่ ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรการเลื อ กสรรฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอหารือ ตีความ คาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ก่อนดาเนินการต่อไป
จึ งเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ขอหารือข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖.๓ ดังนี้
๑) คาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” นั้น ครอบคลุมถึงกรรมการประเภทใดบ้าง
๒) ขอขยายเวลาดาเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากผลการตีความข้อ ๑ มหาวิทยาลัยต้องแจ้งคณะ
เพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ใหม่อีกครั้ง และชี้แจงให้ทุกคณะเข้าใจตรงกัน
มติที่ประชุม
๑. กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึง่ ถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา
๒. เห็นชอบให้ขยายเวลาดาเนิน การตามขั้นตอน เนื่องจากผลการ
ตีความข้อ ๑ มหาวิทยาลัยต้องแจ้งคณะเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ใหม่อีกครั้ง และชี้แจง
ให้ทุกคณะเข้าใจตรงกัน
๔.๔.๒ การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
- ขอถอนเรื่อง เพื่อนาไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น
๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....
นายนภดล พัฒ นะศิษอุบล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายคลั งและ
ทรั พย์ สิ น น าเสนอที่ ป ระชุมเพื่อพิจ ารณา เพื่อ ให้ การเบิกจ่ายค่า ใช้จ่ายเพื่ อการบริห ารงานและสวัส ดิการจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน
รายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....

ทีป่ ระชุม...

๓๐
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หน้าที่ ๒ ข้อ ๖ (๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัส ดิการทั่วไป ได้แก่ (๕.๒) เพิ่มข้อความบรรทัดที่ ๒
ท้ายประโยค คาว่า “หรือทาคุณประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๒. ข้อ ๗ วรรค ๒ “การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๖ (๔) (๕) (๖)” มหาวิทยาลัยควรไปดาเนินการ
จัดทาเป็นประกาศย่อยอีกฉบับเพื่อรองรับการใช้จ่ายเงิน และระบุจานวนเงิน ให้ชัดเจนเพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้
๓. มอบมหาวิทยาลัยระบุจานวนเงินที่จะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้เพิ่มเติมรายละเอียด
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไว้ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ..... โดยเฉพาะจานวนเงินให้ระบุไว้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้ เ ป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อการบริ หารงานและสวั ส ดิก าร พ.ศ. .... และมอบมหาวิ ทยาลัย ไป
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖.๒ เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.๓ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๔ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับการประเมิน ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘

เลิกประชุม…

๓๑

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

………………………………………………………
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

