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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
           ๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
 
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
         

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี 
๓. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. นายเสวก  บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๖. นายวีรชาติ  หวินค า นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งให้ที่ประชุมทราบ   ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้  
 ๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  
  ๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
               มติที่ประชุม… 



๓ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร 
      ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 

      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายโดยให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งการผลิตก าลังคน          
ในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน   
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)             
ตระหนังถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยด้านอุดมศึกษามีนโยบายให้อุดมศึกษาก าหนดบทบาท              
การผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน  ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบันเพ่ือลดความซ้ าซ้อน  รวมทั้งนโยบาย
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ๒) การผลิตและการพัฒนาครู ๓) การทดสอบ              
การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๔) ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ๕) การใช้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา และ ๖) การบริหารจัดการ   
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ นายกสภาสถาบันและ
อธิการบดี  ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและอุดมศึกษาของประเทศได้รับทราบนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  
รวมทั้งสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงเห็นสมควร                            
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙                                      
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ-บี ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์  ประตูน้ า 
กรุงเทพมหานคร  
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙                      

   นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ  ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    
แห่งประเทศไทย ครั้งที ่๔๓ “กันเกราเกมส”์ เป็นฝ่ายทีก่ ากับ ดูแล และควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 

 

      ตามระเบียบ... 



๔ 
 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ                 
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส”์  ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วิธีการ 
และหลักฐานประกอบจ่ายเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินต่อประธานคณะกรรมการหรือประธานอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ  ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณต้องจัดท ารายงานสรุปรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน
กีฬาฯ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

 

ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท ารายงาน 
๑. ข้อมูลสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน เบิกจ่ายจากแหล่ง เงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้มาจากระบบ 

UBUFMIS ที่มีหลักฐานการเบิกจ่าย และตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง ประกอบกับรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภทกีฬา และทุกฝ่ายสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 

๒. ข้อมูลที่น าเสนอส าหรับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การน าเสนอรายงานการ
ใช้จ่ายเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

๒.๑ สรุปงบรายได้-ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ 
“กันเกราเกมส”์ 

๒.๒ รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
๒.๓ รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ด้านรายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ลักษณะงบประมาณเบิกแทนกัน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุนอ่ืนรวมทั้งค่าจ าหน่ายของที่ระลึก เป็นเงิน 
๕,๓๙๔,๑๙๔ บาท รวมเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ๖๑,๓๙๔,๑๙๔ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้า-     
สิบสี่บาทถ้วน) 

ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านสนามในการแข่งขันกีฬาฯและด้านอ่ืนๆ                       
ตามเอกสารแนบ ๑ เป็นเงิน ๒๑,๖๐๓,๒๗๒.๗๑ บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแข่งขันกีฬาของฝ่ายประเภทกีฬา
และฝ่ายสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ตามเอกสารแนบ ๒ เป็นเงิน ๔๕,๖๔๔,๗๕๙.๔๒ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตามเอกสารแนบ ๓) เป็นเงิน ๑,๘๘๗,๔๕๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
๖๙,๑๓๕,๔๘๘.๑๓ บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์)  

สรุปจากงบรายได้ -ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ 
“กันเกราเกมส์” มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗,๗๔๑,๒๙๔.๑๓ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย-
เก้าสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ ๔)     (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี ๑)  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 

ที่ ๔๓ (กันเกราเกมส์) 
๒. สรุปค่าใช้จ่าย… 



๕ 
 
  ๒. สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๔๓ (กันเกราเกมส์) 
  ๓. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ๔. สรุปงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ๒๕๕๙ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ 
(กันเกราเกมส์)   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๒.๒  ค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๒๕๗/๒๕๕๙ ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑    

 นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์  กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ -                
                                         ธีระวัฒนสุข  จ าเลย ข้อหาหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา    
 มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกร
ปฏิบัติการ)  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายกังวาน ธรรมแสง และ นายไท แสงเทียน ข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวหรือ                   
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ จ าเลยหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและการ
กระจายเสียง โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสอง ในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้า
ไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหาร                
ชุดที่ผ่านมา 
  ๑.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาว่า การกระท าของจ าเลยเป็น
การใส่ความโจทก์ทั้งสองต่อสื่อมวลชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๒๘ ลงโทษจ าคุก ๒ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้รอการลงโทษจ าคุกไว้มีก าหนด ๒ ปี และให้จ าเลย
โฆษณาค าพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์รายวัน มติชนและวารสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา ๓ วัน
ติดต่อกัน โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา   
   ๑.๓ จ าเลยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๓ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของจ าเลยจึงไม่
เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท อุทธรณ์ของจ าเลยฟังขึ้น พิพากษากลับให้ยกฟ้อง   
   ๑.๔ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทก์ฎีกาค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ต่อศาลฎีกา  

 
๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙... 



๖ 
 
   ๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา สรุปความได้
ว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ที่ ๒ ยื่นค าร้องขอถอนฎีกาและจ าเลยไม่ค้าน ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ที่ 
๒ ถอนฎีกา ให้จ าหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ ๒ การที่จ าเลยจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและประชาชนทั่วไปที่ห้องประชุมเล็กหน้าห้องอธิการบดี จ าเลยกระท าไปในฐานะเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมีใบปลิว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการชุมนุมปราศรัยของโจทก์ทั้งสองกับพวก
ที่โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวโจมตีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจ าเลย ทั้งมีการให้ข่าวแก่
ผู้สื่อข่าวที่มาท าข่าวการชุมนุมปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งผู้สื่ อข่าวได้น าข่าวการชุมนุมปราศรัย
ดังกล่าวไปลงหนังสือพิมพ์และแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจ าเลยเสียหาย  
   ถึงแม้การที่จ าเลยจัดแถลงข่าวจะมีบันทึกการแถลงข่าวประกอบการแถลงข่าวของจ าเลยโดยระบุใน
บันทึกดังกล่าวว่า กลุ่มแกนน าที่ท าการปราศรัยคืออดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ โจทก์ทั้งสอง แต่ก็ได้
ความจากค าเบิกความของจ าเลยว่า จ าเลยทราบจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์น าข่าวไปลงว่าโจทก์ทั้งสองกับพวก
เป็นแกนน าการชุมนุมปราศรัย นอกจากนี้ที่จ าเลยระบุในบันทึกการแถลงข่าวว่า เหตุจูงใจที่มาจัดปราศรัยเชื่อ ว่า
เกี่ยวเนื่องกับกรณีปัญหาอันเกิดขึ้นจากการบริหารของผู้บริหารชุดที่ผ่านมาในหลายประเด็นได้แก่ ข้อ(๑) ถึง (๓)               
ซึ่งเมื่อมาพิจารณาประกอบค าแถลงข่าวของจ าเลยซึ่งได้ถอดข้อความจากวีดิทัศน์การแถลงข่าวของจ าเลย ซึ่งโจทก์ทั้ง
สองไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่ถูกต้องตรงความจริงกับที่จ าเลยแถลงข่าว จึงรับฟังข้อความดังกล่าวนั้นได้ ไม่ปรากฏว่าใน
ข้อ ๒ (๑) และ (๓) จ าเลยได้ระบุเจาะจงกล่าวหาผู้บริหารชุดที่ผ่านมาซึ่งกระท าผิดว่าเป็นใคร คงได้ความแต่เพียงว่า
กรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยจ าเลยซึ่งเป็นอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือหาตัวผู้กระท าความผิดทางวินัย และติดตามเอาเงินของทางราชการคืนมา  ซึ่งตามทางน าสืบของโจทก์ทั้งสองและ
จ าเลย ผู้บริหารชุดที่ผ่านมามีจ านวนหลายคน โดยผู้บริหารแต่ละคนต่างมีงานรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแยก
ต่างหากจากัน ฉะนั้นกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) จึงย่อมหมายถึงผู้บริหารชุดที่ผ่านมาซึ่งรับผิดชอบในหน้าที่กรณีตาม
ข้อ ๒ (๑) และ (๓) ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อีกท้ัง การแถลงข่าวของจ าเลยก็ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าโจทก์ท่ี ๑ เป็น
ผู้กระท าความผิดกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) บุคคลทั่วไปเมื่อฟังจ าเลยกล่าวในการแถลงข่าวแล้วย่อมไม่อาจทราบ
หรือเข้าใจไปได้ว่าผู้บริหารชุดที่ผ่านมาผู้กระท าความผิดตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) หมายถึงผู้ใด หากต้องการรู้ว่า
หมายถึงผู้ใดต้องไปสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมในภายหลัง หาได้ทราบว่าหมายถึงโจทก์ท่ี ๑ จากการแถลงข่าวของจ าเลยไม่ 
ดังนั้นบุคคลทั่วไปย่อมไม่เกิดความรู้สึกเกลียดชังหรือดูหมิ่นเหยียดหยามโจทก์ที่ ๑ การที่จ าเลยแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณี
ตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ท่ี ๑  
  ส่วนกรณีตามข้อ ๒ (๒) ตามบันทึกการแถลงข่าว จ าเลยได้ระบุเจาะจงตัวผู้ทุจริตยักยอกเงินกองคลัง
ของส านักงานอธิการบดีว่าคือนายวัชระชัย เชียวโพธิ์ และนางสาวอุมาพร วรนาม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้
ด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สั่งลงโทษผู้เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ท าการทุจริตและ
ผู้บังคับบัญชาในกรณีไม่ก ากับดูแล ไม่ควบคุมดูแลและปฏิบัติราชการประมาทเลินเล่อ จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท
โจทก์ที่ ๑ เช่นกัน ส่วนที่จ าเลยกล่าวถึงมูลเหตุให้มีกลุ่มบุคคลจัดท าใบปลิวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ 
รวมทั้งการปลุกปั่นยุยงบุคลากรและนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ร้ายอธิการบดีและผู้บริหาร
ชุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนและน ามาสู่การปราศรัย โดยเชื่อว่ากลุ่มผู้ปราศรัยรวมทั้งกลุ่มท่ี 
                  จัดท าใบปลิว… 



๗ 
 
จัดท าใบปลิว (ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน) มีความคาดหวังว่าหากถอดถอนอธิการคนปัจจุบัน (หมายถึงจ าเลย) แล้ว  
จะท าให้การด าเนินการสอบสวนและติดตามเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการต้องหยุดชะงักหรือล้มเลิก ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น เห็นว่า แม้ข้อความที่จ าเลยกล่าวอ้างอาจเกิดความเสื่อมเสียแก่โจทก์ที่ ๑ ได้ แต่ในข้อนี้ได้
ความจากค าเบิกความของจ าเลยว่า ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีค าสั่งปลดนายสุภชัย หาทองค า            
นางรัชนี นิคมเขต์ และนางสายฝน ส าราญ ออกจากราชการ และภายหลังที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจากบัญชีบริหารวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เริ่มมีใบปลิว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กล่าวโจมตี ใส่ร้ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจ าเลยด้วยข้อมูล
อันเป็นเท็จ จนน าไปสู่การที่โจทก์ทั้งสองกับพวกชุมนุมปราศรัยโจมตีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจ าเลย ประกอบ
กับโจทก์ทั้งสองกับพวกยื่นหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถอดถอนจ าเลย
ออกจากการเป็นอธิการบดี ย่อมท าให้จ าเลยเข้าใจว่า การที่โจทก์ทั้งสองกับพวกจัดชุมนุมปราศรัยย่อมมีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือนายสุภชัย  หาทองค า ที่ถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วกับนายสัมมนา มูลสาร พวกของโจทก์ทั้งสอง                     
ซึ่งต่อมาได้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยถอดถอนจ าเลยออกจากการเป็นอธิการบดี จ าเลยใน
ฐานะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เสียไป ดังนั้น   
การที่จ าเลยแถลงข่าวโดยมีบันทึกการแถลงข่าวประกอบ กล่าวถึงโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการแสดงข้อความ
อันกระท าไปโดยสุจริตเพ่ือความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามคลองธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ (๑) จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่จ าต้อง
วินิจฉัยในประเด็นตามค าแก้ฎีกาของจ าเลยต่อไป ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจ าเลยกระท าความผิดตามค าพิพากษาศาล
ชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ ๑ ฟังไม่ข้ึน  
   พิพากษายืน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ส าเนาค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๒๕๗/๒๕๕๙ 

ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์ กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ -                  

ธีระวัฒนสุข จ าเลย ที่พิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง  

         “อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙    
         แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
         พ.ศ. ๒๕๔๗”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) 
 

         -  (ย้ายไปเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ ๔.๔.๑) 
 
 
 
 

                     ๑.๒.๔  การแต่งตั้ง... 



๘ 
 
     ๑.๒.๔  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารราชการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่ มวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

๒. นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์              
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ               
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

         ๑.๒.๕  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
   สาธารณสุข 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีค าสั่ง         
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  แต่งตั้งรองศาสตราจารย์-        
นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่                    
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  

เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
และการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป จนกว่าการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะแล้วเสร็จ และ         
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

           ๑.๒.๖  การปรับ... 



๙ 
 

   ๑.๒.๖  การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

      พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีจ าเป็นเรง่ด่วนต้องเบิกจ่าย 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้   

  ๑) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่ ประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนักวิจัย และให้บริการค าปรึกษา 
ฝึกอบรม ถ่ายถอดเทคโนโลยี จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓) 

  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการด าเนินการมหาวิทยาลัย
เด็กประเทศไทย โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้โอนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงใคร่ขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (รายรับ
ประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓) 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากส านักงานยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัด
อุบลราชธ านี  ไ ด้ ว่ า จ้ า ง ให้ มหาวิทย าลั ย อุบลราชธ านี  ด า เ นิ นการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ ม จั งหวั ด                                                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะเวลา ๔ ปี โดยมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จักต้องตั้งแผนงบประมาณ เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพราะตามสัญญาจ้างงาน ระบุว่าจะต้องส่งมอบผลงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่                 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(แปดแสนบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓) 

๒) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพร               
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือด าเนินการวิจัยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอใช้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ๕.๔.๓) 
 
 
              ๓) ส านักงาน… 



๑๐ 
 
 ๓) ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
                     งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับการโอน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งจะด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : 
๕.๔.๓) 

  ๔) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
                 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีรายรับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมเติมเข้ามา 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนบาทถ้วน)                         
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓) 
   ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉิน

และมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔ โดยมิได้ตั้งงบประมาณ

เพ่ือการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มีการประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๗๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้าน-
เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ได้แก่ 

๑. โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๒. โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่น- 

บาทถ้วน) 
๓. โครงการส ารวจความพ่ึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล              

เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
๔. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะ  

๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
          ๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 

๗๙,๐๐๐ บาท  (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

๖. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน-      
ห้าแสนบาทถ้วน) 
           มติที่ประชุม... 



๑๑ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ    
          

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

      เมือ่วันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
      -    

           

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
  ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓  

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง 
และพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ีอพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึงต้องจัดท า
รายงานทางการเงินทุกไตรมาส ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย                  
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ  (รายละเอียด           
ดังเอกสารแนบท่ี ๒)  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่  ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับ                                 
รอบระยะเวลา  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙   
  ๒. สรุปรายได้ - ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  (UBUFMIS) 
  ๓. การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๔. ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ (อาคารหอพักจ านวน ๔ หลัง) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรระบุเหตุผลความเป็นมาในกรณีการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ (อาคารหอพัก                   
จ านวน ๔ หลัง) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไว้ในหมายเหตุให้ชัดเจนเพ่ืออ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 

                มติที่ประชุม…    



๑๒ 
 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

       ๔.๑.๑.๒  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดฝี่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่                                        
กองแผนงานได้เสนอวาระแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่   
๑๕/๒๕๕๙ (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

กองแผนงานได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และได้บรรจุแผนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ เงินรายได้ของ                    
คณะ/หน่วยงานในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐         
ของคณะ/หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติ               
รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๘๐๘,๔๐๐ บาท จ าแนกเป็นครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม จ านวน ๑๒,๒๑๖,๑๕๐ บาท  เพ่ิมปริมาณ
ผลผลิต จ านวน ๑๐,๔๐๖,๙๐๐ บาท และเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน ๓,๑๘๕,๓๕๐ บาท ดังนี้  
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก งบประมาณ (บาท) 
ทดแทน
ของเดิม 

เพิ่มปริมาณ 
ผลผลิต 

เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

ผลรวมทั้งหมด 

คณะเกษตรศาสตร์ ๔๒๖,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ 
คณะนิติศาสตร์ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๒๓,๕๐๐ - ๒๒๕,๕๐๐ 
คณะบริหารศาสตร์ ๗๑๑,๐๐๐ ๑,๐๒๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๒๓๙,๐๐๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ - ๕๔๒,๐๐๐ - ๕๔๒,๐๐๐ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๙๖๐,๐๐๐ - ๗๕,๕๐๐ ๑,๐๓๕,๕๐๐ 
คณะรัฐศาสตร์ ๑๔๖,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ - ๕๐๖,๐๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๑,๗๑๓,๕๐๐ - ๒๒๓,๓๕๐ ๑,๙๓๖,๘๕๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ๗๗๑,๐๐๐ - ๗๗๑,๐๐๐ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

คณะศิลปศาสตร์ ๒๐๕,๐๐๐ - - ๒๐๕,๐๐๐ 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐ 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ๑๘,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ 

     



๑๓ 
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก งบประมาณ (บาท) 
ทดแทน
ของเดิม 

เพิ่มปริมาณ 
ผลผลิต 

เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

ผลรวมทั้งหมด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๖๔๖,๕๐๐ ๙๑๑,๐๐๐ ๔๗๗,๕๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๑,๘๑๗,๐๐๐ ๔,๘๔๘,๐๐๐ - ๖,๖๖๕,๐๐๐ 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

๕๔,๐๐๐ - ๑,๑๕๓,๐๐๐ ๑,๒๐๗,๐๐๐ 

ส านักวิทยบริการ ๓๓๙,๐๐๐ - ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐ 
ส านักงานอธิการบดี ๔,๗๔๖,๑๕๐ ๑,๖๒๗,๔๐๐ - ๖,๓๗๓,๕๕๐ 
รวมงบประมาณด้าน ICT ๑๒,๒๑๖,๑๕๐ ๑๐,๔๐๖,๙๐๐ ๓,๑๘๕,๓๕๐ ๒๕,๘๐๘,๔๐๐ 

 

 ข้อมูลจากส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
    

   ดังนั้น สรุปประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท 

 เงินรายได้ จ านวน ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ บาท โดยจ าแนกเป็น 
- ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  ๕๔๗,๔๙๙,๙๐๐ บาท 
- ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการด าเนินงาน เงิน 

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จ านวน ๒๕๓,๕๐๖,๖๐๐ บาท 
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน ๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น  ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 

 เงินรายได้ จ านวน ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ บาท บาท (สมดุลกับภาครับ) 
 

         จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงานตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุล
กับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้  
               คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และส านักงานอธิการบดี  ได้พิจารณาน าเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงินรายได้และ
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของหน่วยงานมาสมทบในภาครับเพ่ือให้สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
          คณะนิติศาสตร์ ...  



๑๔ 
 
                 คณะนิติศาสตร์  : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวม ซึ่งจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยใช้งบประมาณจ านวน  
๕,๑๐๕,๗๐๐ บาท  
                 คณะบริหารศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวม ซึ่งจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณจ านวน 
๖,๓๘๗,๔๐๐ บาท  
                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรวมจ านวน ๑๑,๑๙๔,๗๐๐ บาท เพ่ือด าเนิน
รายการดังนี้   

๑. เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์วิจัยร่วม (EN๗) จ านวน  
๑๐,๒๒๘,๘๐๐ บาท   

๒. เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และภาควิชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑,๓๖๑,๘๐๐ บาท           
(ตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖)                  
                 คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระไภสัชคุรุ
ไพฑูรยประภาตถาคต  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๒๑๘,๗๐๐ บาท (เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ คงเหลือสะสม) 
                 คณะรัฐศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวม ซึ่งจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยใช้งบประมาณจ านวน  
๘,๗๖๔,๘๐๐ บาท  
               โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส าหรับการออกแบบก่อสร้างและ
การก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
                 ส านักงานอธิการบดี : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือเป็นทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๑,๗๔๒,๖๐๐ บาท (ตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕) 
                โดยมีสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงานหลัก เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

คณะเกษตรศาสตร์ ๘,๓๓๒,๙๐๐ ๓๒,๕๔๑,๒๐๐ ๔๐,๘๗๔,๑๐๐ ๒.๑๐ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๒๒,๑๐๐,๒๐๐ ๒๙,๐๕๓,๓๐๐ ๕๑,๑๕๓,๕๐๐ ๒.๖๓ 
คณะนิติศาสตร์ ๖๖๓,๘๐๐ ๓๐,๙๐๕,๙๐๐ ๓๑,๕๖๙,๗๐๐ ๑.๖๓ 
คณะบริหารศาสตร์ ๑,๙๕๑,๕๐๐ ๙๔,๓๐๓,๔๐๐ ๙๖,๒๕๔,๙๐๐ ๔.๙๖ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๕,๒๘๔,๔๐๐ ๒๐,๓๙๐,๙๐๐ ๓๕,๖๗๕,๓๐๐ ๑.๘๔ 



๑๕ 
 

ชื่อหน่วยงานหลัก เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

คณะรัฐศาสตร์ ๗๖๖,๒๐๐ ๓๙,๔๖๒,๕๐๐ ๔๐,๒๒๘,๗๐๐ ๒.๐๗ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๑๗,๙๙๒,๑๐๐ ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ ๖๒,๐๕๗,๓๐๐ ๓.๑๙ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๔,๒๕๘,๖๐๐ ๘๑,๙๓๑,๙๐๐ ๙๖,๑๙๐,๕๐๐ ๔.๙๕ 
คณะศิลปประยุกต์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑,๓๐๖,๐๐๐ ๑๐,๑๗๓,๘๐๐ ๑๑,๔๗๙,๘๐๐ ๐.๕๙ 

คณะศิลปศาสตร์ ๑,๖๘๕,๒๐๐ ๔๒,๘๖๖,๓๐๐ ๔๔,๕๕๑,๕๐๐ ๒.๒๙ 
วิทยาเขตมุกดาหาร - ๘๘๕,๖๐๐ ๘๘๕,๖๐๐ ๐.๐๕ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 

๑๗๒,๒๔๘,๑๐๐ ๘๕,๗๘๘,๕๐๐ ๒๕๘,๐๓๖,๖๐๐ ๑๓.๒๘ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๗,๔๔๔,๗๐๐ ๑๗,๖๕๑,๘๐๐ ๒๕,๐๙๖,๕๐๐ ๑.๒๙ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ 

- ๓๕,๐๑๕,๐๐๐ ๓๕,๐๑๕,๐๐๐ ๑.๘๐ 

ส านักวิทยบริการ ๔,๘๙๑,๒๐๐ ๑๗,๙๑๓,๐๐๐ ๒๒,๘๐๔,๒๐๐ ๑.๑๗ 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

- ๑๑,๗๐๖,๙๐๐ ๑๑,๗๐๖,๙๐๐ ๐.๖๐ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ๑๒,๖๘๓,๑๐๐ ๑๒,๖๘๓,๑๐๐ ๐.๖๕ 
ส านักงานอธิการบดี * ๘๓๖,๓๑๑,๕๐๐ ๒๒๙,๙๘๘,๐๐๐ ๑,๐๖๖,๒๙๙,๕๐๐ ๕๔.๘๙ 
ผลรวมทั้งหมด ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

หมายเหตุ * งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว)  และงบเงินอดุหนุนทั่วไปค่าจ้างพนักงานมหาวทิยาลัย  

         ตั้งประมาณรายจ่ายที่ส านกังานอธิการบด ี
๒. งบเงินอุดหนุนท่ัวไป แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  อยู่ระหว่างการจดัสรรโดยส านกังานบริหาร        
     ส่งเสริมการวิจยัฯ  ในเบื้องต้นจึงตั้งประมาณการรายจา่ยที่ส านักงานอธิการบด ี
๓. งบรายจ่ายอื่น  ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และผลงานการให้บริการวิชาการ อยู่ระหว่างการยืนยนัโครงการ   
    และงบประมาณ ระหว่างคณะและส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ ในเบื้องตั้งจึงประมาณการรายจ่ายที่ส านักงาน 
    อธิการบดี 
๔. งบรายจ่ายอื่น แผนงานบูรณาการ ตั้งประมาณการรายจ่ายที่ส านักงานอธิการบดี 

 

                 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๐  จ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ  ได้ดังนี้ 
 
 

                        ประเภท...  



๑๖ 
 

ประเภทงบรายจ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร ๕๒๓,๗๙๔,๑๐๐ ๑๗๗,๐๓๙,๖๘๙ ๗๐๐,๘๓๓,๗๘๙ ๓๖.๐๘ 

- งบบุคลากร : รายการปกติ ๒๓๙,๔๓๓,๕๐๐ ๒๙,๑๑๓,๖๒๐ ๒๖๘,๕๔๗,๑๒๐ ๑๓.๘๒ 

- งบบุคลากร : รายการในงบเงิน
อุดหนุน 

๒๘๔,๓๖๐,๖๐๐ ๑๔๗,๙๒๖,๐๖๙ ๔๓๒,๒๘๖,๖๖๙ ๒๒.๒๕ 

๒. งบด าเนินงาน ๗๘,๖๙๐,๙๐๐ ๓๗๒,๒๓๗,๔๐๕ ๔๕๐,๙๒๘,๓๐๕ ๒๓.๒๑ 

- งบด าเนินงาน : รายการปกติ ๗๘,๖๙๐,๙๐๐ ๓๗๒,๒๓๗,๔๐๕ ๔๕๐,๙๒๘,๓๐๕ ๒๓.๒๑ 

๓. งบลงทุน ๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐ ๑๑๗,๔๒๓,๒๕๐ ๔๓๑,๐๑๗,๑๕๐ ๒๒.๑๙ 

- งบลงทุน : รายการปกติ ๒๑๗,๖๗๔,๗๐๐ ๑๑๗,๔๒๓,๒๕๐ ๓๓๕,๐๙๗,๙๕๐ ๑๗.๒๕ 

- งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน ๙๕,๙๑๙,๒๐๐ - ๙๕,๙๑๙,๒๐๐ ๔.๙๔ 

๔. งบเงินอุดหนุน ๗๕,๘๘๗,๘๐๐ ๑๗๐,๖๒๕,๙๕๖ ๒๔๖,๕๑๓,๗๕๖ ๑๒.๖๙ 

- งบเงินอุดหนุน ๗๕,๘๘๗,๘๐๐ ๑๗๐,๖๒๕,๙๕๖ ๒๔๖,๕๑๓,๗๕๖ ๑๒.๖๙ 

๕. งบรายจ่ายอ่ืน ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐ - ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐ ๕.๘๓ 

- งบรายจ่ายอื่น ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐ - ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐ ๕.๘๓ 

ผลรวมทั้งหมด ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
                  

 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๘๙๔,๙๓๙,๑๐๐ ๔๙๗,๐๗๒,๗๖๐ ๑,๓๙๒,๐๑๑,๘๖๐ ๗๑.๖๖ 

๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

๔๘,๒๘๗,๘๐๐ ๓๐,๑๔๙,๖๐๐ ๗๘,๔๓๗,๔๐๐ ๔.๐๔ 

๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้าน
การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม 

๑๑๒,๙๖๘,๑๐๐ ๖๗,๓๕๔,๗๖๐ ๑๘๐,๓๒๒,๘๖๐ ๙.๒๘ 

ประเด็น... 



๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน
ความพอเพียง 

    

๔. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม 
ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตส านึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรี
ของมหาวิทยาลัย 

๘,๖๐๑,๖๐๐ ๑,๖๘๒,๒๐๐ ๑๐,๒๘๓,๘๐๐ ๐.๕๓ 

๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การท างานอย่างมีความสุข 

๒๓,๓๐๙,๒๐๐ ๑๘๙,๖๑๓,๓๖๐ ๒๑๒,๙๒๒,๕๖๐ ๑๐.๙๖ 

๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับ
องค์กร 

๗,๐๒๐,๖๐๐ ๓๐,๓๘๑,๖๗๐ ๓๗,๔๐๒,๒๗๐ ๑.๙๓ 

๗. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ 
และยกระดับความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๐,๑๑๐,๐๐๐ ๒๑,๐๗๑,๙๕๐ ๓๑,๑๘๑,๙๕๐ ๑.๖๑ 

ผลรวมทั้งหมด ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
      ๑. อนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์              
คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส านักงานอธิการบดี  รวมทั้งสิ้น 
๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท  เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๒. อนุมัต…ิ 



๑๘ 
 

   ๒. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง ความมั่งคงทางการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย  โดยบรรจุไว้ใน 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยในปีต่อไปมหาวิทยาลัยควรด าเนินการเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ทั้ง        
๗ ประเด็น ย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี  เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 มติที่ประชุม ๑.  อนุ มั ติ ก ารขอใช้ เ งิ นค ง เหลื อสะสมของ คณะนิ ติ ศ าสตร์                  

คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และส านักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น ๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท  เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๒. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   ๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
   ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน  
               นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙  เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การ 
 

                 ด าเนินงาน… 



๑๙ 
 
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  และน าประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงินของมหาวิทยาลัย
ในระยะต่อไป  กองแผนงานขอเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน ดังนี้     
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๑. ตัวช้ีวัดที่มีการด าเนินงานสิ้นสุดแล้ว   ๓ ๕๐.๐๐ 

    ๑.๑ ตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๓ ๕๐.๐๐ 

๒. ตัวช้ีวัดที่มีการด าเนินงานยังไม่สิ้นสุด ๓ ๕๐.๐๐ 

    ๑.๑ ตัวชีว้ัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ (อยู่ระหว่าง
ประมวลผลข้อมูล) 

๓ ๕๐.๐๐ 

รวม ๖ ๑๐๐.๐๐ 
 

        ๑. ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานสิ้นสุด 
       ๑.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
             ๑.) มีรายงานสถานภาพทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลการด าเนินงาน  มีรายงานสถานภาพทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  โดยกองคลังได้น าเสนอรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  และสิ้นไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๒.) มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใหม่ที่มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้องกับ 
       สถานภาพปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน  มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใหม่ที่มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบัน ดังนี้ 
- มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓.๑ ตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินสด 
 - มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ "กันเกราเกมส์" พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๓.) มีรายได้จากเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       และอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ต่อปี เมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน  มีรายได้จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียนสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๕๐  

เมื่อเทียบ… 



๒๐ 
 

เมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา  เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามความ 
ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท    

             ๒. ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานยังไม่สิ้นสุด 
           ๑.๒ ตวัชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ (อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล) 

   ๑.) ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปีเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน   มีค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน ๕,๒๙๒,๘๕๓.๓๓ บาท ร้อยละ ๕.๐๘   
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายจ่ายงบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค) จ านวน ๑๐๔,๑๓๘,๐๑๑.๓๑ บาท  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายจ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ         
ค่าสาธารณูปโภค) จ านวน  ๙๘,๘๔๕,๑๕๗.๙๘ บาท)   
(ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายงบด าเนินงาน จ านวน  
๓๙,๖๔๐,๑๔๓.๖๑ บาท  ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔๓ "กันเกราเกมส์”) 

   ๒.) งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๖ ต่อปี 
มีผลการด าเนินงาน  งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมข้ึนจ านวน ๑๑๔,๕๙๘,๒๖๑.๖๑ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๙.๕๘   เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  มีรายได้ทั้งหมด 
๕๘๕,๓๐๘,๙๕๔.๒๙ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายได้ทั้งหมด 
๖๙๙,๙๐๗,๒๑๕.๙ บาท     

   ๓.) สัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ หรือรายได้จากงานวิจัย หรือรายได้การ 
        บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน  สัดส่วนของรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารสินทรัพย์ หรือรายได้จาก 
งานวิจัย หรือรายได้การบริการวิชาการ ร้อยละ ๙.๓๔ ของรายได้ทั้งหมด เนื่องจากใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายได้ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ หรือ 
รายได้จากงานวิจัย หรือรายได้การบริการวิชาการ รวมจ านวน ๖๕,๓๙๓,๔๒๙.๔๔ บาท  
เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดจ านวน ๖๙๙,๙๐๗,๒๑๕.๙๐ บาท  
 
 
 
 
 

จึงเสนอ… 



๒๑ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผน             
กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒) และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  

    ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รอบ ๙ เดือน 

        นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  เพ่ือให้                                        
การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กองแผนงาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก วิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและน าประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ
ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้     

 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๑. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานสิ้นสุดแล้ว   ๑๐ ๓๔.๔๘ 
    ๑.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๗ ๒๔.๑๔ 
    ๑.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ๓ ๑๐.๓๔ 
๒. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานยังไม่สิ้นสุด   ๑๙ ๖๕.๕๒ 
    ๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๘ ๒๗.๕๙ 
    ๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   ๘ ๒๗.๕๙ 
    ๒.๓ ตัวชีว้ัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ (อยู่ระหว่าง
ประมวลผลข้อมูล) 

๓ ๑๐.๓๔ 

รวม ๒๙ ๑๐๐ 
    
  โดยรวมแล้วตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน

ทั้งสิ้น ๒๙ ตัวชี้วัด จากผลการด าเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๓  และมีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม              
 

      ค่าเป้าหมาย... 



๒๒ 
 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓ และตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้     
จ านวน ๓ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยคาดว่า
เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน จะมีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า                     
จ านวน ๘ ตัวชี้วัด  เมื่อรวมกับตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดเดิมที่มีอยู่แล้ว                   
๑๕ ตัวชี้วัด รวมเป็น ๒๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

    ๑. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานสิ้นสุดแล้ว   
     ๑.๑ ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
        ๑.๑.๑ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ)                    
ในครั้งแรก 

๑.๑.๒ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๑.๑.๓ ร้อยละนักศึกษา/บุคลากรที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนต่อเป้าหมาย

โครงการ 
๑.๑.๕ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๑.๖ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
๑.๑.๗ ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษา

และมีความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
   ๑.๒ ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๑.๒.๑ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ก าหนด      
๑.๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา 

    ๒. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน   
        ๒.๑ ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

๒.๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
๒.๑.๒ การพัฒนาคณาจารย์ 
๒.๑.๓ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ 
๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากบริการ 
๒.๑.๕ จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

อาเซียน 
 
 
           ๒.๑.๖ จ านวน... 



๒๓ 
 

๒.๑.๖ จ านวนกิจกรรมที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่าง
บุคลากรกับบุคลากร มหาวิทยาลัยกับชุมชน ควบคู่ไปกับการรับความรู้กับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

๒.๑.๗ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

๒.๑.๘ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
         ๒.๒ ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๒.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
๒.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
๒.๒.๓ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  
๒.๒.๔ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
๒.๒.๕ ระดับความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๒.๒.๖ ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล  
๒.๒.๗ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒.๒.๘ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
    ๒.๓ ตัวช้ีวัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้  

๒.๓.๑ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  
๒.๓.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
๒.๓.๓ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตัวชี้วัด                  
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการท าความเข้าใจกับบัณฑิตในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา  และปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการส ารวจข้อมูลตัวชี้วัด : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา
ตามอาเซียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 

               ระเบียบวาระที่  ๔...    



๒๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
           ๔.๒.๑  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศ           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๗  แต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ต าแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ  สังกัดส านักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่                  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน 
ดังนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

(๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการ
บดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

(๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
(๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  
(๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๔ - ๖ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                  
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม  สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย     
ให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง   
 

      เช่น การท านิติกรรม… 



๒๕ 
 
เช่น การท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง  การบริหารการเงินและพัสดุ  การเตรียมและการ
จัดท าค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -    
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  โดยมีภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อไปอีก ๑ ปี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐   

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐   
 

         ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

             ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐) 
  นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๕๘ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน ๔ คน 
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ          
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว 
ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๓๐  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน   ๑๒  คน 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๕  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๗  คน 

 ๒.  คณะเกษตรศาสตร์... 



๒๖ 
 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๕  คน 

๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๔  คน 

๔.  คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว    จ านวน    ๒  คน 

๕.  คณะเภสัชศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จ านวน    ๑  คน 

๖.  คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๔  คน 

๗.  คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๒  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    ๑  คน 

๓.  คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

 

            จึงเสนอ... 



๒๗ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐) จ านวน ๕๘ คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท              
จ านวน ๕๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
          
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
      ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์           
ขอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ซึ่งผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑) โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มภาษาต่างประเทศเป็น ๒ กลุ่ม 
 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
(เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
(ปรับปรุง) 

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ                  ๑๒  หน่วยกิต    ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ            ๑๒ หน่วยกิต    

กรณีที่ ๑ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
๑. ภาษาอังกฤษบังคับ                          ๖  หนว่ยกิต  
๒. ภาษาอังกฤษเลือก                           ๖  หนว่ยกิต   

กรณีที่ ๑ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยกิต 
๑. ภาษาอังกฤษบังคับ                           ๖  หนว่ยกิต 
๒. กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ                   ๓  หนว่ยกิต 
    (Academic Group)        
๓. กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก                      ๓  หนว่ยกิต        
    (Non-Academic Group) 

กรณีที่ ๒ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอ่ืน 
๑๒ หน่วยกิต 

กรณีที่ ๒ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอ่ืน 
๑๒ หน่วยกิต 
หากคณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อให้
สามารถสื่อสารภาษานั้นได้  ให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ภาษาใดภาษาหนึ่ง จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

       ๒) ปรับปรุง... 



๒๘ 
 

๒) ปรับปรุงรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑๖ รายวิชา 

๓) ปรับยุบรวมรายวิชา ๒ รายวิชาเป็นรายวิชาใหม่ ๑ รายวิชา  ดังนี ้
 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
(เดิม) 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
(ปรับปรุง) 

๑๔๒๑ ๒๑๗ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์    ๓(๓-๐-๖) 
(English through Movies) 

๑๔๒๑ ๒๑๗   ภาษาอังกฤษจากสื่อ         ๓(๓-๐-๖) 
(English through Media) 

 ๑๔๒๑ ๒๑๘ ภาษาอังกฤษจากเพลง          ๓(๓-๐-๖) 
(English through Songs) 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ       
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

  ๔.๔.๑  “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง  
         “อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙    
          แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
          พ.ศ. ๒๕๔๗”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) 
        มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายวีรชาติ   หวินค า                  
นิติกรปฏิบัติการ)  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอวาระ
เรื่องเพ่ือทราบต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙           
เรื่อง “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง “อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๔๗”  โดยได้เสนอข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เพ่ือยืนยันให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง “อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
 

                     ข้าราชการ… 



๒๙ 
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกฏ  และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ต่อมา ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งผลการพิจารณาว่า ข้อหารือของมหาวิทยาลัยไม่เข้าเหตุที ่
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณา และยังคงให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา รวมทั้ง
ยืนยันความเห็นเดิมตามที่เคยได้ให้ความเห็นไว้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                     
ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอความเห็นเป็นข้อสังเกต 
๕ ข้อต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ นั้น 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   ส านักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนว่า  ในการเสนอความเห็นเป็นข้อสังเกตรวม ๕ ข้อต่อ        
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากข้อเท็จจริงยังกล่าวไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงขอน าเรียนข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยประสงค์ให้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ ก็เนื่องมาจากความเห็นดังกล่าวจะมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ จะต้อง
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
ที่ น. ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๒ ซึ่งแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ที่ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีวางแนวทางไว้ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ขอน าเรียนตัวอย่างกรณีที่
หน่วยงานของรัฐตีความข้อกฎหมายคลาดเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องมาเป็นเวลานานจนสร้างความเสียหาย
แก่ราชการ คือ กรณีที่“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)” และ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นว่า ก.พ.อ. สามารถมอบอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์แทนให้อนุกรรมการ                    
(อ.ก.พ.อ.) ท าหน้าที่แทนได้ และในทางปฏิบัติก็ปรากฏว่า ก.พ.อ. ได้มอบอ านาจให้ อ.ก.พ.อ ท าหน้าที่แทนในการ
วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยฯข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งต่อมาได้เกิด
ผลกระทบต่ อมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เนื่ อ งจากกรณีที่ เ ลขาธิ การคณะกรรมการการ อุดมศึกษา                                         
(นายอภิชาติ จิระวุฒิ) ได้มีหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติ อ.ก.พ.อ. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติ รวมสองฉบับ ซึ่งทั้งสองกรณี อ.ก.พ.อ. มีมติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิกถอน
ค าสั่งลงโทษฯ และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตามเดิม กล่าวคือ  

(๑) หนังสือ สกอ. ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ รายนางสาวธาดา -
สุทธิธรรม  ซึ่งถูกค าสั่งลงโทษวินัยไล่ออกจากราชการ  
 (หมายเหตุ :  ผู้อุทธรณ์ถูกมหาวิทยาลัยฯสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใช้อ านาจ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งคณบดีโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณี
สั่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะออกเช็คค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นชื่อของตนเองและเป็นผู้รับเงิน        
จ านวน ๖๙,๙๔๐ บาท ไป แล้วน าไปจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท และเก็บเงิน 
 

               เหลือจ านวน… 



๓๐ 
 
เหลือจ านวน ๔๙,๙๔๐ บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินไว้กับตนเองข้ามปีงบประมาณนานกว่าหกเดือน ต่อมาเมื่อ

มีการตรวจสอบพบ จึงได้น าเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่กองคลัง)  

(๒) หนังสือ สกอ. ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯสามราย ได้แก่            
นายสุภชัย หาทองค า นางรัชนี นิคมเขตต์ และ นางสายฝน ส าราญ   

(หมายเหตุ : ผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายถูกมหาวิทยาลัยฯสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงปลดออกจากราชการ           
ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ                     
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ                       
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) กรณีที่มีการทุจริตเงินของมหาวิทยาลัย รวม ๓๔ ครั้ง จ านวน
ทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท โดยนายวัชระชัย เขียวโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองคลัง) 

ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯได้ชะลอการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวและได้มีหนังสือชี้แจงไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มติ อ.ก.พ.อ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่า
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เป็นอ านาจของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ อนุกรรมการฯ (เช่น อ.ก.พ.อ.) 
หรือบุคคลอ่ืนใดท าหน้าที่แทนได้ แต่เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงยืนยันให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตาม (เอกสารหมายเลข ๒-๓) ในที่สุด มหาวิทยาลัย ฯ จึงจ าต้องปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. ฯ ดังกล่าว โดย
ด าเนินการเพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกและไล่ออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งสิ้น ๔ ราย และมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินเดือนให้กับบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้  

(๑) นางรัชนี นิคมเขตต์ มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้  
     (๑.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๑,๑๒๘,๓๑๐ 

บาท  
 (๑.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ และเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๓๕๗,๘๙๐ บาท  
 (๑.๓) เงินประจ าต าแหน่งบริหาร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน 

๑๙๖,๐๐๐ บาท  
 (๑.๔) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๙   รวมเป็น

เงินจ านวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๒๐๐ บาท  

  (๒) นางสายฝน ส าราญ มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้ 
 (๒.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๘๔๗,๘๔๐ 

บาท  
 (๒.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ และเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๒๗๐,๘๖๕ บาท  
 
            (๒.๓) เงินรางวัล… 



๓๑ 
 
 (๒.๓) เงินรางวัลประจ าปี ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินจ านวน ๑,๓๕๘ บาท  
 รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๖๓ บาท  
 (๓) นายสุภชัย หาทองค า มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้ 
  (๓.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๑,๒๗๗,๘๓๐ 
บาท  
  (๓.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ และเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวน ๔๐๕,๓๘๕ บาท  
  (๓.๓) เงินรางวัลประจ าปี ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินจ านวน ๑,๔๔๒ บาท  
 (๓.๔) ค่าตอบแทน (๒% - ๘%) ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินจ านวน ๓,๒๔๕.๙๖ บาท  
 รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๗,๙๐๒.๙๖ บาท  
  (๔) นางสาวธาดา สุทธิธรรม มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้  
 (๔.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินจ านวน ๖๕๖,๔๔๐ 
บาท  
 (๔.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน
จ านวน ๙๙๒,๓๘๐ บาท  
 (๔.๓) เงินประจ าต าแหน่งบริหาร ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘  รวมเป็นเงิน
จ านวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท  
 (๔.๔) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘        
รวมเป็นเงินจ านวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑,๙๔๕,๘๒๐ บาท  
 ดังนั้น รวมเงินที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายให้บุคคลทั้ง ๔ รายดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – 
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖,๖๓๑,๙๘๕.๙๖ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
แปดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)  

นอกจากนี้ ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยโต้แย้งค าสั่งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยื่นฟ้อง
ศาลปกครองเพ่ือขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าวอยู่นั้น มหาวิทยาลัยได้ชะลอการปฏิบัติตาม 
มติ อ.ก.พ.อ. ผู้อุทธรณ์จึงไปร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเหตุให้อธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ลับ ที่ ๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฐานจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของ อ.ก.พ.อ. ที่ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวข้างต้น  

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เพิกถอนค าสั่งลงโทษฯผู้อุทธรณ์ตาม มติ อ.ก.พ.อ. แล้ว ก็ปรากฏว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ “คณะกรรมการ
กฤษฎีกา” มีความเห็นว่า “อ.ก.พ.อ. ไม่มีอ านาจที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ตามกฎหมาย” และต่อมา  
 
               คณะกรรมการ... 



๓๒ 
 
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะร่วม (คณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) มีความเห็นยืนยันตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙   

ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีค าสั่ง 
(ลับ) ที่ ๒๔๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ “ยกเลิก”ค าสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ ได้มีความเห็นในภายหลังว่า 
อ.ก.พ.อ. ไม่มีอ านาจที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ตามกฎหมาย จึงท าให้มูลกรณีที่ว่าอธิการบดีฯจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. หมดสิ้นไป  

จึงเห็นได้ว่าความเห็นของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ยึดถือ
ปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเห็นใน “ปัญหาข้อกฎหมาย” แตกต่างจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงจ าเป็นต้องขอให้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ให้เป็นยุติ เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ตามมาตรา ๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ ๒๕๒๒ 

นอกจากนี้ ประเด็นที่หารือเป็น“ปัญหาข้อกฎหมาย”เกี่ยวกับผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอธิการบดี ตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก่อนหน้านี้  “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ได้เคยมีความเห็นตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย                                
ราชภัฏเพชรบูรณ์ในปัญหากฎหมายลักษณะนี้ไว้แล้ว ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔  แต่ “คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง” กลับมีความเห็นที่แตกต่างไปจาก “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 
๔๗๕/๒๕๕๔ โดยปราศจากเหตุผลอันมีน้ าหนักรับฟังได้ มหาวิทยาลัยจึงยังไม่เห็นพ้องด้วย มหาวิทยาลัยฯจึงประสงค์
ให้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”เป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นยุติ    

นอกจากนี้ ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก 
“ก.พ.อ.” เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” การท าหน้าที่ของ ก.พ.อ. ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์ฯจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพราะกระทบต่อสถานภาพทั้งสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี อีกทั้ง “ก.พ.อ.”         
ท าหน้าที่เป็น “องค์กรควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร” ด้วย “ก.พ.อ.” จึงควรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและถูกต้องครบถ้วน  

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมา ส านักงานกฎหมายฯจึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรท าหนังสือถึง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง เพ่ือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องส่งเรื่องหารือของมหาวิทยาลัยไปให้  

“คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 

หมายเหตุ   ระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ขออนุญาตประธานที่ประชุม                 
 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกจากห้องประชุม  เนื่องจากเป็นคณะกรรมการข้าราชการ         

 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา      
         

                 มติที่ประชุม... 



๓๓ 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  เพื่อยืนยันให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                
เรื่อง “อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ  อีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ (ลับ) 
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 ๖.๒  ผลการพิจารณาค าขอการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน 
    สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย  
    รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร  
 ๖.๓  รายงานผลการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
 ๖.๔  รายงานผลการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักแนะแนว 

   การศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี   
 ๖.๕  ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณี นางวัชรี หาทองค า ร้องทุกข์ต่อ 

                              คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

 ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (ลับ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  การประชุม… 



๓๔ 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  

๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


