๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี 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. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๙. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๐. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๑๒. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๕. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๘. นายไท แสงเทียน
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด…

๒
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. นางอรวรรณ ชยางกูร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตั้ง
สํานักบริหารทรัพย์สินฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ สํานักงานกฎหมายและนิติการ

๒. นายสุรชัย จูมพระบุตร
๓. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๔. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๕. นายนราธิป อาษารักษ์
๖. นายสุพจน์ ชาลีพล

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้ วยคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยได้ล า
ประชุม จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. นางอรวรรณ ชยางกูร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ 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...

๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ เรื่องเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยง โอกาส และความท้าทาย”
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดตั้งขึ้น
ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นองค์กร
พัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ได้ดําเนินการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาสําหรับกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นาคณะสํ า หรั บ กรรมการประจํ า คณะ และกิ จ กรรมต่ า งๆ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ สถาบันฯ กําหนด
โครงการสัมมนาวิชาการ The 6th UGI Forum : University Governance Institute Forum ในหัวข้อ “การเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยง โอกาส และความท้าทาย” ในวันพุธที่
๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม เดอะ สุ โ กศล ถนนศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง เทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เตรียมความพร้อม วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของการ
ปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนเป็นช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน เพื่อให้สอดคล้องกับตารางเวลาเปิดเรียนของ
ประเทศ ที่จัดการศึกษาส่วนใหญ่ของโลก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
รุ่น ๑ และรุ่น ๒
ประธานแจ้งที่ ประชุ ม ด้ว ยสถาบั น ธรรมาภิบาลมหาวิท ยาลัย ได้ จัด ตั้งขึ้ นเป็ น
หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็น
องค์กรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๕) สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะสําหรับกรรมการประจําคณะ และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบัน
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
ในการนี้ สถาบั น ฯ จึ ง ได้ กํ า หนดจั ด หลั ก สู ต รการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
(University Risk Management - URM) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากลต่างๆ (COSO-ERM/ISO
31000) ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ นี้เหมาะสําหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ส่วนงาน กรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
/บุคลากรที่มี…

๔
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดย
สถาบันฯ จะดําเนินการจัดหลักสูตรฯ ๒ รุ่น ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ดังนี้
๑. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น ๑ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ
๒. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น ๒ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีจําเป็นรีบด่วน (ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริ ญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเป็นศูนย์ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีกําหนดการสอบในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ นั้น และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้โอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว งวดที่ ๑ จํานวน
๒,๐๓๐,๓๒๘ บาท (สองล้านสามหมื่นสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) งวดที่ ๒ จํานวน ๔,๗๕๕,๙๑๒ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้า-ร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๘๖,๒๔๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหก
พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ดังนั้น เพื่อให้สามารถนํางบประมาณที่ได้รับโอนไปใช้เพื่อการดําเนินการจัดสอบ O-NET ในช่วงเวลา
กําหนดการสอบได้ กองคลังจึงถือเป็นเหตุฉุกเฉินและมีความจําเป็นรีบด่วนต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๘๖,๒๔๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพัน
สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๑๑๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๗ และบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๒๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๒ การรายงาน...

๕
๑.๒.๒ การรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่ารอบไตรมาสที่ ๓
(ข้อมูลรอบ ๙ เดือน)
นายสุรชัย จูมพระบุตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานผล
การดําเนินงานรายงานไตรมาส ทุกๆ ๓ เดือน ในการนี้สํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบไตรมาสที่ ๓ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าโดย
กําหนดให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งนี้
(๑.๑) ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบไตรมาส ๓
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๗)

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
๑. เภสัชศาสตร์
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๓. พยาบาลศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. วิศวกรรมศาสตร์
๖. เกษตรศาสตร์
๗. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๘. ศิลปศาสตร์
๙. บริหารศาสตร์
๑๐. นิติศาสตร์
๑๑. รัฐศาสตร์
๑๒. มหาวิทยาลัย

ผลประเมินคุณภาพภายในรอบไตรมาส ๓ (ข้อมูลรอบ ๙ เดือน)
สกอ.
สมศ.
สกอ. และ สมศ.
แผน
แผน
แผน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ความสําเร็จฯ
ความสําเร็จฯ
ความสําเร็จฯ
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๗๐
๓.๖๐
๓.๖๙
๒.๖๒
๓.๗๐
๓.๗๐

๔.๓๕
๓.๙๗
๓.๐๙
๓.๗๑
๓.๐๓
๔.๐๑
๓.๑๗
๓.๖๖
๓.๗๒
๓.๑๖
๓.๘๒
๓.๕๖

๔.๑๙
๓.๔๕
๓.๔๕
๓.๙๙
๔.๒๙
๓.๕๖
๓.๗๖
๓.๔๖
๓.๙๐
๓.๕๘
๓.๙๒
๓.๖๖

๓.๖๖
๓.๓๕
๒.๕๐
๓.๒๔
๑.๙๙
๔.๓๕
๒.๙๑
๒.๗๒
๒.๘๙
๒.๘๗
๓.๘๓
๓.๒๕

๓.๙๗
๓.๗๐
๓.๖๗
๓.๙๒
๔.๐๕
๓.๙๕
๓.๘๔
๓.๖๔
๓.๗๙
๓.๕๘
๔.๑๖
๓.๗๙

๔.๑๔
๓.๘๖
๓.๐๖
๓.๕๖
๒.๗๔
๔.๑๒
๓.๐๙
๓.๓๙
๓.๔๘
๓.๐๖
๓.๙๐
๓.๔๕

หน่วยงานสนับสนุนฯ หมายเหตุ - ระดับสํานัก ประเมินตามภารกิจ ๔ องค์ประกอบ (สกอ.) คือ ๑ ๗ ๘ ๙ จํานวน ๗ ตัวบ่งชี้
และมี ๑ ตัวบ่งชี้ (สมศ)
๑. สํานักวิทยบริการ
๒. สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓. สํานักงานอธิการบดี

๔.๒๙
๔.๒๙
๔.๒๙

๓.๘๖
๓.๑๔
๓.๒๙

ยังไม่ถึงรอบประเมิน
ยังไม่ถึงรอบประเมิน
ยังไม่ถึงรอบประเมิน

๔.๒๙
๔.๒๙
๔.๒๙

๓.๘๖
๓.๑๔
๓.๒๙

๖
หมายเหตุ
๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ - ยกเว้นไม่นํามาคํานวณ ๗ ตัวบ่งชี้ คือ
๑) ตัวบ่งชี้ ๒.๙.๑ - ๒ เนื่องจากคณะ/หน่วยงานอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลบัณฑิตและนายจ้าง
๒) ตัวบ่งชี้ ๗.๕.๑ - ๗.๕.๒ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่ยกเว้นไม่นํามาคํานวณในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒ ตัดออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร
(๑.๒) แนวทางการดําเนินงาน รอบไตรมาส ๓
ด้านการเรียนการสอน
- การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๑๒ ข้อ การดําเนินงาน
ในการเตรียมเอกสารหลักฐาน และการดําเนินงานผ่านระบบ UBU TQF MAPPER ของมหาวิทยาลัย
- การเตรียมความพร้อมในการเตรียมเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา/บัณฑิตระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก (ไม่นับผลงานที่นําเสนอใบตอบรับการตีพิมพ์)
- การเตรียมความพร้อมในการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙.๑) โดยขอให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลร่วมกับกองแผนงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
- การเตรียมความพร้อมในการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙.๒) โดยขอให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลร่วมกับ
กองแผนงาน ทั้งนี้ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และให้ดําเนินการให้ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
๒๕๕๗
ด้านงานวิจัย
- การเตรียมความพร้อมในการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบผลงานวิจัยทั้ง ๔ ตัว
บ่งชี้ คือ ๑) เงินสนับสนุนการวิจัยฯ ๒) การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ๓) งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ และ ๔) ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
- การเตรียมความพร้อมในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ตัวบ่งชี้ ๗.๕.๑ - ๒)
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูลรอบ ๙ เดือน) ข้อมูล ณ วันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และประเด็นแนวทางการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) รอบไตรมาส ๓ ทั้งนี้ ขอที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๓ แต่งตั้ง...

๗
๑.๒.๓ แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยรองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และตามคําสั่ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ ร องศาสตราจารย์ อุ ทิ ศ อินทร์ประสิทธิ์ พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งให้นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามคําสั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ๓๔๙/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง รั ก ษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๔ แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อาํ นวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง จัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และตามความในข้อ ๑๑
ของประกาศกําหนดว่า ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการตามประกาศนี้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งให้นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๗ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๑.๒.๕ คณะกรรมการ…

๘
๑.๒.๕ คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ราย รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้ององค์ประกอบ
คณะกรรมการประเมินต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ เสนอให้อธิการบดีเพื่อพิจารณาและ
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนาม นั้น
บั ด นี้ อธิ ก ารบดี ไ ด้ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบคณะกรรมการประเมิ น ต่ อ เวลาราชการของ
รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ และนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว กองการ
เจ้าหน้าที่ จึงขอนําเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๔ – ๕ แก้ไขมติที่ประชุมเป็น เห็นชอบ และให้ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๑๔ เพิ่มเติมข้อความตามตารางด้านล่างนี้

/บัญชีแนบท้าย…

๙
บัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตําแหน่ง

อัตรา

คณบดี ห รื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ จั ด ตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย
รองคณบดี หรื อ รองหั ว หน้ าส่ ว นงานเทีย บเท่ าคณะที่ จั ด ตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดี หรือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
หัวหน้าภาควิชา*

เงินประจําตําแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท/เดือน และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
รองหัวหน้าภาควิชา หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
ประธานหลักสูตร หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
ประธานสภาอาจารย์
เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกอง หรื อ รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ วิทยาลัย สํานัก หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ตําแหน่ง
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองในสํานักงานอธิการบดี

อัตรา
เงินค่าตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน

หมายเหตุ หมายถึง ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งและ
ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา

/(ร่าง) บัญชีแนบท้าย…

๑๐
(ร่าง) บัญชีแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
บัญชีแนบท้าย (เดิม)
ตําแหน่ง

อัตรา

คณบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่
จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

เงินประจําตําแหน่ง ๑๐,๐๐๐
บาท/เดือน และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหน่ง ๕,๖๐๐
บาท/เดือน และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐
บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐
– ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/
เดือน และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐
บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๕๐๐
– ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๐๐๐
– ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐
– ๕,๖๐๐ บาท/เดือน

รองคณบดี หรือรองหัวหน้า
ส่วนงานเทียบเท่าคณะที่
จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดี หรือ ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ
หัวหน้าภาควิชา*

รองหัวหน้าภาควิชา หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
ประธานหลักสูตร หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ
หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
ประธานสภาอาจารย์
ประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์
รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง หรือ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะ
วิทยาลัย สํานัก หรือ

เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/
เดือน
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/
เดือน
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/
เดือน

บัญชีแนบท้าย (ใหม่) ที่เสนอเพื่อพิจารณา
ตําแหน่ง
อัตรา
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
รองคณบดี หรือรองหัวหน้า
ส่วนงานเทียบเท่าคณะที่จัดตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดี หรือ ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ
ตัดออกและไปเพิ่มในกลุ่ม
หัวหน้าสาขา หรือ หัวหน้า
กลุ่มวิชา หรือ ตําแหน่ง
เทียบเท่า
รองหัวหน้าภาควิชา หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
ประธานหลักสูตร หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ
หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือ หัวหน้า
ภาควิชา หรือ ตําแหน่ง
เทียบเท่า
ประธานสภาอาจารย์

เงินประจําตําแหน่ง ๑๐,๐๐๐
บาท/เดือน และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหน่ง ๕,๖๐๐
บาท/เดือน และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐
บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐
– ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๕๐๐
– ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๐๐๐
– ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง
๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/
เดือน
ประธานอนุกรรมการสภา
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/
อาจารย์
เดือน
รักษาการในตําแหน่ง
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/
ผู้อํานวยการกอง หรือรักษาการ เดือน
ในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ วิทยาลัย
สํานัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

๑๑
บัญชีแนบท้าย (เดิม)
ตําแหน่ง
อัตรา
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
โครงการจัดตั้งกองในสํานักงาน
อธิการบดี

บัญชีแนบท้าย (ใหม่) ที่เสนอเพื่อพิจารณา
ตําแหน่ง
อัตรา
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เงินค่าตอบแทน ๒,๐๐๐
บาท/เดือน

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
โครงการจัดตั้งกองในสํานักงาน
อธิการบดี

เงินค่าตอบแทน ๒,๐๐๐
บาท/เดือน

* หมายถึง ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
หน้ า ที่ ๒๓ บรรทั ด ที่ ๓ - ๔ แก้ ไ ขมติ ที่ ป ระชุ ม เป็ น เห็ น ชอบ ในหลั ก การและให้
ปรับปรุงเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อไป
หน้าที่ ๔๙ บรรทัดที่ แก้ไขมติที่ประชุมเป็น อนุมัติ การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หน้าที่ ๕๑ และเพิ่มเติมข้อ ๔. ทั้งนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย ในกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเป็นรีบด่วนต้องจ่ายของสํานักงานอธิการบดี และขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒ นา นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จ ารณา ด้ว ยคณะรัฐ มนตรี ไ ด้ป ระชุม ปรึ ก ษาเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
พิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ที่กระทรวงการคลังเสนอและลงมติดังนี้
/๑. รับทราบ...

๑๒
๑) รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท
ที่คณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนําหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ไปถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
๓) ให้กระทรวงมหาดไทยนําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้
บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม
รายละเอียดหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓(๔)/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ งานพัสดุ กองคลัง
ขอรับการจัดสรรเงินเพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพส่วนที่เหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน ๓,๙๕๕,๑๖๘ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓.๑/๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
ต่อมาห้างหุ้นส่วนจํากัดเจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ ได้ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่
๐๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขอลดค่าปรับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเจ้าจอมสุรินทร์แจ้งว่ามีความ
จําเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เงินส่วนนี้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการและ
บริษัทที่ห้างฯ ได้สั่งซื้อและติดค้างค่าใช้จ่ายเป็นเวลานาน และมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยห้างจะรับเงินคืน
ค่ า ปรั บ เพี ย งจํ า นวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้ า นเจ็ ด แสนบาทถ้ ว น) รายละเอี ย ดตามบั น ทึ ก ข้ อ ความ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๓.๑/๘๘๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าปรับ กรณีได้รับสิทธิขยายเวลา
การก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังนั้น งานพัสดุ กองคลังจึงถือเป็นเหตุจําเป็นฉุกเฉินและมีความจําเป็นรีบด่วนต้องจ่ายคืนค่าปรับ
ให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังมิได้เบิกจ่ายค่างวดงานก่อสร้างกับผู้รับจ้าง จํานวน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงทําให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการที่จะเบิกจ่ายค่าวัสดุในการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ติดค้างกับบริษัท
ห้างร้านต่างๆ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
๑) พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่ องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพส่วนที่เหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี
จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๒) พิจารณาอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จากเงินทุน
สํารองมหาวิทยาลัย
/ที่ประชุม...

๑๓
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ในการสรุปเรื่องวาระการประชุมมหาวิทยาลัย ควรชี้แจงเรื่องที่เสนอเป็นการอนุมัติตามแผน
งบประมาณเดิม ซึ่งได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้แล้ว และมติคณะรัฐมนตรีออกมาภายหลัง ซึ่งแผนงบประมาณได้อนุมัติ
ไปแล้ว และมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ต้องระบุให้ชัดเจนเรื่องไหนเป็นเรื่องฉุกเฉินจําเป็น
เร่งด่วน
๒) ผู้รับจ้างที่มาขอใช้สิทธิในการขอเงินคืนค่าปรับเข้าหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีที่ต้องยื่นคํา
ร้องภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติการขอใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายคืน
ค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพส่วน
ที่เหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๒. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จากเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย
๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตเหลือ
จ่ายสะสมของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัตแิ ผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สําหรับค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น คณะศิลปศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายสําหรับรายการดังกล่าวตามกรอบวงเงินที่กองการเจ้าหน้าที่ประมาณการ
รายจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายจริง เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ประมาณการรายจ่าย
เงินเดือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ตั้งในคราวแรกนั้น เป็นการประมาณการตามอัตราเงินเดือนเดิม จึงส่งผลให้
เงินเดือนที่ต้องจัดเตรียมไว้สําหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่เพียงพอ
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่คณะทั้ง ๒ ต้องเสนอ
ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือน
เพิ่มตามคุณวุฒิ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๕ และสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะกลับมารายงานตัวเข้ารับราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นคณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และคณะนิติศาสตร์จํานวน ๖,๔๗๙,๑๕๐ บาท
(หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตเหลือจ่าย
/สะสม...

๑๔
สะสม รายละเอียดตาม บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๙๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
และบันทึกข้อความ คณะนิติศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๘/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
๑) พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตเหลือจ่ายสะสม ของ
คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์เพื่อสมทบจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย และค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ นของพนั ก งานที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํ า นวน
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจํานวน ๖,๔๗๙,๑๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๙,๑๕๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒) พิจารณาอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และ
จํานวน ๖,๔๗๙,๑๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามลําดับ
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
เหลือจ่ายสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เพื่อสมทบจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือน
เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ นของพนั ก งานที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจํานวน ๖,๔๗๙,๑๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๙,๑๕๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. อนุ มั ติ ก ารตั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติมของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จํานวน
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจํานวน ๖,๔๗๙,๑๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔.๑.๑.๓ ขออนุมัติยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่มคี วามจําเป็นต้องเบิกจ่าย
ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิม่ เติม (ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติยืมเงินทุน
สํา รองมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เพื่ อ ใช้ เ ป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยงบบุค ลากรและการบริ ห ารจั ด การภายในสํ าหรั บ เดื อ น
กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๕๗ และงบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์
/มาตรฐาน…

๑๕
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๒,๗๗๔ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
สี่บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องขออนุมัติยืมเงินทุนสํารอง
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จากการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และการบริหารจัดการภายในคณะฯ
สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๗ และงบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย รายละเอี ย ดตามบั น ทึ ก ข้ อ ความคณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
๑) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารยื ม เงิ น ทุ น สํ า รองมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๒) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะศิลปะประยุกต์และ
การออกแบบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จํานวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๓) พิจารณาให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดทําแผนการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสและ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย จํานวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๒. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๓. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดทําแผนการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส
และดําเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการ
ยืมเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ ๆ
๔.๑.๒.๑ แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
/มหาวิทยาลัย…

๑๖
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ กองแผนงานได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุ งการควบคุ มภายในระดับมหาวิทยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ความเสี่ยง และเพิ่มเติมความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑ ความเสี่ยง
รวมเป็นประเด็นความเสี่ยงที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๗ จํานวน ๕ ความเสี่ยง และที่ประชุมให้กองแผนงานติดตาม
การกําหนดแผนงาน และกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบความเสี่ยง
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาในรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อีกทั้งมีความถูกต้องและทันเวลา ซึ่งกองแผนงานได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานหลัก ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาและได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และที่ประชุมเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองบริการการศึกษา
๒) จํ า นวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามที่
กําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะ/หน่วยงาน
๓) รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS)
ยังไม่สมบูรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองคลัง
๔) นักศึกษาและบุคลากรขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุด้านการจราจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานพัฒนานักศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๕) สารสนเทศเพื่อการทํางาน หรือคลังข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ทันต่อการ
ตัดสินใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงในด้านการบริหารงานด้านการเงินและการงบประมาณ
๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้
/๓) มหาวิทยาลัย...

๑๗
๓) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงด้านคุณภาพของบัณฑิตและการมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัยเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศเพื่อการทํางาน ควรนําไปรวมกั บความเสี่ยงด้านการบริ หาร
งบประมาณ
มติที่ประชุม
มอบมหาวิทยาลัยนํากลับไปปรับปรุงรูปแบบใหม่ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๔.๑.๒.๒ แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ กองแผนงานได้รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เสนอแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗) ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ความเสี่ ย งเดิ ม ที่ ย กมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ความเสี่ ยง และเพิ่ ม เติมความเสี่ยงใหม่ใ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑ ความเสี่ยง รวมเป็นประเด็นความเสี่ยงที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๗ จํานวน ๘ ความเสี่ยง และที่ประชุมให้
กองแผนงานติดตาม การกําหนดแผนงาน และกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ จากหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบและพิจารณาในรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ ยงมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล อีกทั้งมี ความถูกต้องและทัน เวลา ซึ่ งกองแผนงานได้ประชุม ร่ วมกั บ
หน่วยงานหลัก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และที่ประชุมเห็นชอบแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และผู้รับผิดชอบ
ดังนี้
๑) บุคลากรขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะ/หน่วยงาน
๒) อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ
บุคลากรภายในและบริเวณข้างเคียงมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓) การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรค
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ
คณะ/หน่วยงาน
/๔) การเสื่อมสภาพ…

๑๘
๔) การเสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะ/หน่วยงาน
๕) งบประมาณเงิ น รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ขาดข้ อ มู ล รายรั บ จริ ง - รายจ่ า ยจริ ง เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ประกอบการจั ดทําแผนกลยุ ท ธ์ ทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกั บสภาวการณ์ ปัจจุบัน และในระดับ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกําหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกาศใช้อย่าง
ทั่วถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองแผนงาน
๖) ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยขัดข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๗) การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/สํานัก/วิทยาลัย/วิทยาเขตของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย/วิทยาเขตกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองแผนงาน
๘) ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองแผนงาน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นชอบแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๖๑๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ในการนี้ ได้ตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึ งเรียนที่ ประชุม สภามหาวิท ยาลัยเพื่อโปรดพิ จ ารณา รายงานผลการสอบบั ญ ชี วิ ทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

/ที่ประชุม…

๑๙
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรตรวจสอบและจัดทําบัญชีครุภัณฑ์และบัญชี
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ ที่ยังไมได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรตรวจสอบเรื่องเงินฝากออมทรัพย์ของคณะ
ที่มีจํานวนเงินฝากออมทรัพย์จํานวนมาก และนําไปฝากเงินประเภทประจําที่ได้ดอกเบี้ยสูงเพื่อบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ผลตรวจสอบบั ญ ชี ข องวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุข และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
๔.๑.๒.๔ ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป เมื่อมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจให้รับราชการเพื่อทําหน้าสอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การดําเนินการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยื่นความประสงค์เพื่อขออนุมัติต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จํานวน ๑ ราย คือ
รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิ
การศึกษา M.Sc. (Animal Science) จาก Central Luzon State University, Philippines, ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้ ง ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อเวลาราชการรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ต่อไป
/จึงเรียนที่...

๒๐
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อ
เวลาราชการ รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ เวลา
ราชการรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร ดังนี้
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใน
ข้อ ๓ ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ... ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” และให้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหา
ตามข้อ ๖ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓
แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วเสนอรายชื่อผู้ท่ีมี ความเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ในลําดับต่อไป
ซึ่งตามความในข้อ ๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นประธานกรรมการ
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นกรรมการ
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยและหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
/๔) กรรมการ...

๒๑
๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ที่สมควรหนึ่งคนเป็นเลขานุการ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
๔. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
๗. นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขอหารือผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดว่า
“ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ได้แก่
๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๓ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปและไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการทดลองปฏิบัติงาน”
เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งไม่มีระดับตําแหน่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินสรรหาอธิการบดี เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอหารือ
/ความใน…

๒๒

ความในข้ อ ๕ (๒) แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี
พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่า ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี นั้น สามารถเทียบได้กับ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับใด ประเภทใดบ้าง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(๑) ข้าราชการ
ปัจจุบันข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๑๕ คน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อทุกคน เนื่องจากดํารงตําแหน่งระดับ ๓ ขึ้นไปใน
ขณะที่จัดเข้าระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙(๒)/๑๕๓๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การรับรองบัญชี
การจัดตําแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือน สถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตาม
ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ ง ใหม่ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี คํ า สั่ ง จั ด ข้ า ราชการเข้ า ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๐๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีระดับ เริ่มจ้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นต้นมา และปัจจุบันดําเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้จัดเข้าระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง) ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๕ ตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งเช่นเดียวกันกับข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ คือ เทียบเท่าระดับ ๓ ขึ้นไป ดังนั้น พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อบังคับฯ เดิม คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุหรือเริ่มจ้างในประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป และตําแหน่งวิชาการ
กรณีท่บี รรจุหรือเริ่มจ้างในประเภททั่วไป ที่จ้างคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปฏิบัติงาน จึงยัง
ไม่มีสิทธิเสนอชื่อ แต่หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้ผ่านประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญ
งานแล้ว จึงจะมีสิทธิเสนอชื่อ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
และแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กรณีสรรหาคณบดีก็ได้ถือปฏิบัติเช่นนี้
(๓) ลูกจ้างเต็มเวลา
อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๖ เรื่องขอความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิ ทธิเสนอชื่อคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย จากประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ และคําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัย สรุปดังนี้
“หากการดํ า เนิ น การที่ ผ่ า นมาไม่ มี ข้ อ ทั ก ท้ ว งจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ก็ ใ ห้ ถื อ ตามแนวปฏิ บั ติ เ ดิ ม
และมีความเห็นตามแนวปฏิบัติเดิม ดังนี้
/(๑.๑) ลูกจ้าง…

๒๓
(๑.๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งจ้างรายปีและ
ให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ถือเป็นลูกจ้างเต็มเวลา
(๑.๒) ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีระดับ (ซี) ให้เทียบระดับตําแหน่งจากคุณวุฒิ
แรกบรรจุ หากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เทียบได้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
(๑.๓) ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวประเภทผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ประเภท
ผู้เกษียณอายุราชการ และประเภทผู้เชี่ยวชาญ ตําแหน่งอาจารย์ ที่มีเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีใน
ระบบการจ้างของลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เนื่องจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
และหรือเป็นผู้มีภาระงานด้านการสอน จึงถือได้ว่าเป็นคณาจารย์ประจํา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมาก่อนแล้ว
(๑.๔) ลูกจ้างชั่วคราวที่มิได้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ แต่ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จะถือเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอชื่อคณบดีหรือไม่ ให้พิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก แม้ชื่อตําแหน่งจะ
ไม่ใช่อาจารย์ แต่หากมีภาระงานด้านการเรียนการสอน ก็ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ”
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ตีความผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๓), ความในข้อ ๕
(๒) แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๓๓
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารง
ตําแหน่งระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการ
ทดลองปฏิบัติงาน เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
๔.๒.๓ การอนุมัติให้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ กรรมการและเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ นายฐิติพล ภักดีวานิช อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ได้ขอลาไปเพิ่มพูนความรู้เป็นระยะเวลาหกเดือน ดังนั้น
จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภทคณาจารย์ประจํา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๗ เนื่องจากเดือนมกราคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย และตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
ว่ า งลงก่ อ นครบวาระให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ภายใน ๔๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ตํ า แหน่ ง นั้ น ว่ า งลง และฝ่ า ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัยแจ้งนายฐิติพล ภักดีวานิชทราบ และนายฐิติพล ภักดีวานิช ได้ส่งจดหมายลาออกใหม่อีกครั้ง
โดยให้มีผลในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือขอลาออก ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
/และวิธีการ…

๒๔
และวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ ป ระจํ า พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาการอนุมัติให้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจํา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่จักได้ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการ อนุมัติให้ลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจํา โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ กรรมการและเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ได้ตรวจทาน/-ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๗) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๗ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๓ คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน ๔ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจํ า คณะ และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๓ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๖ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
จํานวน ๓ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จํานวน ๑ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จํานวน ๑ คน
๓. คณะบริหารศาสตร์
จํานวน ๕ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
- สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน
๑. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน
/๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์...

๒๕
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จํานวน ๑ คน
๓. คณะบริหารศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จํานวน ๑ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗) จํานวน ๑๗ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๓ คน
และระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ทั้ง ๑๗ ราย

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
นางพนมศรี เลิ ศ ศุ ภ วิ ท ย์ น ภา รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่ งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้น
ปีงบประมาณ อาจให้รับราชการเพื่อทําหน้าสอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้า
ปี บ ริ บู ร ณ์ ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การพิ จ ารณาต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขของประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนด
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ก.พ.อ. กําหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ร่ า งประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

/ที่ประชุม...

๒๖
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) คํานิยาม “การต่อเวลาราชการ” หมายความว่า การต่อเวลาราชการ ๖๕ ปี ให้ใช้คําว่า
การได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการไปได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ และต้องใช้คํา
ให้สอดคล้องกันในร่างประกาศฉบับนี้ด้วย
๒) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๖ ให้มาต่อท้ายข้อ ๘ เป็นข้อ ๙
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบกองการเจ้าหน้าที่นํากลับไปปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๔.๔.๒ ผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบันทึก
ข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคําสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ อํ า นาจของมหาวิ ท ยาลั ย ในการให้ บ ริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน) เช่าพื้นที่จัดตั้งสถานบริการน้ํามันและดําเนินการกิจการอื่นๆ ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ พถ./ตปน./๖/๕๑
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒) พิจารณากระบวนการในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบันทึกข้อตกลงเลขที่
พถ./ตปน./๖/๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๓) พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยตาม
บันทึกข้อตกลง เลขที่ พถ./ตปน./๖/๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งข้อตกลงแนบท้ายและเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อราชการมากน้อยเพียงใด
๔) เจรจากั บ คู่ สั ญ ญาในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ หาทางออกที่ ส มควร เพื่ อ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
๕) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๖) รายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
คณะกรรมการได้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการจั ด ตั้ ง สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบันทึก ศธ๐๕๒๙.๑.๑.๒/๐๔๒
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนบท้ายนี้
/จึงขอเรียน…

๒๗
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑) ขอให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวดําเนินกิจการ
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒) เจรจากับ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการ
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ สวั ส ดิ ก าร ระหว่ า ง บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เลขที่ พถ./ตปน./๖/๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยเพิ่มข้อความ ให้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา อันจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้
๓) ในระยะต่อไป เนื่องจากระยะเวลาที่กรมป่าไม้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ ๓๐ ปีนั้น
จะสิ้นสุดในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเหลือระยะเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี เห็นควรตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและเจรจากับ
กรมป่าไม้ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ประเภทอื่นเช่นที่ราชพัสดุ หรือพื้นที่ประเภท
อื่นที่มหาวิทยาลัยสามารถมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองได้
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ แสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบบันทึก
ข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
อีก ๓ ประเด็น คือ
(๑) สัญญาฉบับแรกมีการดําเนินการในปีใด ซึ่งไม่ใช่ปี ๒๕๕๑ และควรตรวจสอบว่าสัญญา
ในครั้งแรกเป็นอย่างไร ให้ระบุสัญญาจัดทําขึ้นในสมัยอธิการบดีท่านใด นอกจากนี้ควรสรุปสาระสําคัญของสัญญา
โดยประเมินข้อสัญญาว่ามหาวิทยาลัยได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงฯ ควรตรวจสอบว่า ปตท. มีการดําเนินการผิด
สัญญาหรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่ามหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงฯ ควรมีข้อสรุปว่า ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถ
บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ มหาวิทยาลัยควรดําเนินการต่อสัญญานั้นอย่างไร
หลักจากคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อสรุปต่างๆ
แล้ว ควรส่งให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สุมนต์ สกลไชย แสดงความคิดเห็นว่า
(๑) ถ้ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการเจรจากับ ปตท. ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการทําผิดสัญญาของ
ปตท. ว่าเป็นอย่างไร
(๒) มหาวิทยาลั ยควรตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและเจรจากับกรมป่าไม้เพื่อปรับเปลี่ยน
สถานะพื้นที่มหาวิทยาลัยจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ประเภทอื่น เช่น พื้นที่ราชพัสดุ หรือ พื้นที่ประเภทอื่นที่
มหาวิทยาลัยสามารถมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองได้ เนื่องจากระยะเวลาที่กรมป่าไม้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้
พื้นที่ใกล้จะสิ้นสุดเหลือระยะเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี เวลาที่ใช้ดําเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลานาน
/๓) นายโกเมท ทองภิญโญชัย...

๒๘
๓) นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย แสดงความ
คิดเห็นว่า
(๑) กรณีนี้ควรมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ตามประกาศระเบียบฉบับ
ใหม่พิจารณา ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
(๒) มหาวิทยาลัยควรให้สํานักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงนามในสัญญาโดยที่สัญญานั้นไม่ได้ส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ตามมติรัฐมนตรีจะมีผลเป็นอย่างไร
เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาว่าควรดําเนินการอย่างไรกับสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว
(๓) ในกรณี ที่ จ ะหารื อ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เรื่ อ งสั ญ ญาฉบั บ นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ควรให้
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินตามประกาศฉบับใหม่พิจารณา โดยมีความเห็นของสํานักงานกฎหมายและนิติการ
ประกอบ ถ้าหาข้อยุติไม่ได้ให้ส่งผ่านอธิการบดีไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อหารือ ถ้าไม่ดําเนินการจนครบขั้นตอน
สํานักงานอัยการสูงสุดอาจไม่ตอบข้อหารือดังกล่าว
๔) นายประวิ ท ย์ อนั น ตรวราศิ ล ป์ ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
แสดงความคิดเห็นว่า สัญญาที่ปตท. ทํากับมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ปตท. ประกอบการเฉพาะธุรกิจ
ปิโตรเลียมเท่านั้น ในส่วนของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven และร้านกาแฟอะเมซอน ไม่มีการระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
๕) รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี แสดงความคิดเห็นว่า ประเด็นที่สําคัญ
ที่สุดในกรณีนี้ คือ สัญญานี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมหาวิทยาลัยเสียเปรียบเอกชนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้อง
มีข้อเท็จจริงประกอบ เพื่อการตัดสินใจว่ามหาวิทยาลัยควรดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร ซึ่งสํานักงานกฎหมาย
และนิติการของมหาวิทยาลัย อาจไม่สามารถให้ความเห็นเป็นที่ยุติได้ควรเป็นสํานักงานอัยการสูงสุด ส่วนประเด็น
ที่ ปตท. กระทําผิดสัญญาหรือไม่ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มติมต่อไป
มติที่ประชุม
มอบให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการจั ด ตั้ ง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๔.๔.๓ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การขออนุมัตเิ ปิดราย
วิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา ๑๒๐๒ ๔๔๒ เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
๓(๒-๓-๔) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้เสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา ๑๒๐๒ ๔๔๒ เทคโนโลยีการผลิต
กาแฟ ๓(๒-๓-๔) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มติที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาและรายงานการประชุมสภาฯ ก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/พบข้อผิดพลาด…

๒๙
พบข้อผิดพลาดของเนื้อหาสรุปเรื่องและรายละเอียดของรายวิชา ทําให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่
สามารถพิจารณารับทราบการเปิดรายวิชาดังกล่าวได้
ดังนั้น สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร
รายวิชา ๑๒๐๒ ๔๔๒ เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ ๓(๒-๓-๔) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ขอเปลี่ยนชื่อวาระเป็นการขอ
อนุ มั ติ เ ปิ ด รายวิ ช าใหม่ ที่ ไ ม่ มี ใ นหลั ก สู ต ร คื อ รายวิ ช า ๑๒๐๒ ๔๔๒ การผลิ ต กาแฟ ๓(๒-๓-๔) สั ง กั ด คณะ
เกษตรศาสตร์ และแก้ไขรายละเอียดรายวิชาดังกล่าวเป็นดังนี้ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ และหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามปีการศึกษาที่แต่ละหลักสูตรกําหนด
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๔ รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยและขอนํ าเสนอที่ ประชุม เพื่อพิจารณา รายงานประจํ าปี มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกองแผนงานได้ดําเนินการรวบรวมและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
และจัดทํ าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเมิ นผลการประกันคุ ณภาพของมหาวิทยาลั ยและเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ด้ า นการผลิ ตบั ณฑิ ต มหาวิท ยาลัยอุ บลราชธานี มี จํ า นวนนัก ศึก ษาใหม่
จํานวน ๔,๒๗๓ คน นักศึกษาทั้งหมดจํานวน ๑๔,๖๗๘ คน และผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน
๒,๘๒๕ คน และมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตรจําแนกเป็น ระดับปริญญาตรีจํานวน ๔๖ หลักสูตร
ระดับปริญญาโทจํานวน ๒๖ หลักสูตร ระดับปริญญาเอกจํานวน ๑๑ หลักสูตร
๒) ด้ า นการวิ จั ย ในปี ๒๕๕๖ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๑,๘๒๔,๖๗๘ บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินจํานวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๔๖๙,๐๐๐ บาท
๓) ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนั บสนุนการบริการวิชาการจํานวน ๑๐๙ โครงการเป็นเงิน ๑๗,๐๑๔,๒๐๐ บาท มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๒๓๐,๕๒๑ คน
๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนจํานวน ๗๗ โครงการเป็นเงิน ๗,๙๖๒,๗๐๐ บาท
/จึงเรียน...

๓๐
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในปีต่อไปมอบกองแผนงาน จัดทําร่างประเด็นหัวข้อสําคัญหลักๆ ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทําเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
๒. ในการจัดทํารายงานประจําปีของ คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ควรมีการเปรียบเทียบ
ผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย
๔.๔.๕ รายงานประจําปีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
กองแผนงานติดตามรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และขอนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา รายงานประจํ า ปี วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการรวบรวม
และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข แก่ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
๑) ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจํานวน
นักศึกษาใหม่ ๑๔๗ คน โดยจําแนกเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จํานวน ๓๖ คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ (วิ ช าเอกอนามั ย ) จํ า นวน ๕๒ คน และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม) จํานวน ๕๙ คน และมีนักศึกษาแพทย์และการสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕๕๓ คน สําหรับผู้สําเร็จการศึกษามีจํานวน ๑๐๙ คน
๒) ด้านการวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๗ โครงการ เงินรายได้มอบ/เงินรายได้คณะ จํานวน ๔ โครงการ
และแหล่งทุนอื่นๆจํานวน ๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๐,๓๕๐ บาท โดยมีผลงานที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ ผลงาน
๓) ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๙ โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท

/๔) ด้านทํานุบํารุง…

๓๑
๔) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๒๕,๕๐๐ บาท
โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานด้านอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานประจําปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในปีต่อไปให้ คณะ/สํานัก และหน่วยงาน จัดทําร่างประเด็นหัวข้อสําคัญหลักๆ
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทําเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
๒. ในการจัดทํารายงานประจําปีของ คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ควรมีการเปรียบเทียบ
ผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย
๔.๔.๖ กรณีนางรัชนี นิคมเขตต์ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากต้องคําพิพากษา
ในคดีอาญา
นายนราธิ ป อาษารั ก ษ์ นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
นําเสนอที่ประชุม เพื่ อพิจารณา ด้วยนางรัชนี นิ คมเขตต์ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/พิเศษ ลงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งถึงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านประธานสภาอาจารย์ ขอส่งสําเนาคําพิพากษา
คดีอาญาศาลจังหวัดอุบลราชธานี และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยประธานสภาอาจารย์ มี ค วามเห็ น ให้ เ สนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี และนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สั่งการให้อธิการบดีมอบหมายให้สํานักงานกฎหมายและ
นิติการ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณานั้น
โดยสํ านั กงานกฎหมายและนิ ติก าร ได้ มี บั นทึก ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐(ลับ )/๕๑ ลงวัน ที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงได้
มอบหมายให้สํานักงานกฎหมายและนิติการ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) ข้อเท็จจริง
ฉะนั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สํานักงานกฎหมายและนิติการ จึงใคร่ขอสรุปลําดับเหตุการณ์และความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ตามเนื้อความที่ปรากฏในบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐(ลับ)/๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๗ ดังนี้

/(๑) การดําเนิน…

๓๒
(๑) การดําเนินการทางวินัย
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ อธิการบดีได้มีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ลงโทษปลดนางรัชนี นิคมเขตต์ ออกจาก
ราชการ ฐานเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้มี
การทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ตามความในมาตรา ๓๙
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้มีการรายงาน
ผลการดํา เนิน การทางวินั ยดั งกล่ า วต่ อ สภามหาวิท ยาลัยอุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อ วัน ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ฉะนั้น การสั่งลงโทษทางวินัยกับนางรัชนี นิคมเขตต์ ดังกล่าว จึงเป็นการสั่งลงโทษตามข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานที่ปรากฏ และได้มีการดําเนินการทางวินัยโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้
ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิ จารณาวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มีการรายงานผลการดําเนินการทางวินัยต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามความในมาตรา
๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย กั บ นางรั ช นี นิ ค มเขตต์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลักฐานว่าอธิการบดีได้ดําเนินการไปโดยไม่ถูกต้อง ไม่เคร่งครัด หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
๒) ผลการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นางรัชนี นิคมเขตต์ได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําสั่งปลดออก
จากราชการดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.)
ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติให้เพิกถอนคําสั่ง
ปลดออกจากราชการดังกล่าว โดยให้ นางรัชนีฯ กลับเข้ารับราชการตามเดิมและให้สั่งลงโทษตัดเงินเดือน ร้อยละ ๕
เป็นเวลา ๓ เดือน
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ อธิ ก ารบดี ไ ด้ ใ ห้ สํ า นั ก กฎหมายและนิ ติ ก ารพิ จ ารณาให้
ความเห็น และสํานักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ระบุว่า การวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่ง
กระทําเป็นมติ อ.ก.พ.อ.นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงหลายประการ
เนื่องจาก อ.ก.พ.อ. ไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะทําการวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ.ได้ จึงเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์โดย
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น อีกทั้ง ก.พ.อ. มิได้จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามแบบที่กฎหมายกําหนด
จึงไม่ มี ผ ลเป็น คํ าสั่ ง ทางปกครองที่ จ ะมีส ภาพบังคั บต่อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ทั้งนี้ สํ า นั ก งานกฎหมายได้ อ้า งบันทึ ก
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยวินิจฉัยเรื่องอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไว้ รวม
๒ เรื่อง คือ เรื่องเสร็จที่ ๙๔/๒๕๔๕ และเรื่องเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๕๐ สรุปว่า อํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (เช่น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ) เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะกระทบต่อสถานภาพ
/ทั้งสิทธิ…

๓๓
ทั้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ซึ่งเป็นคู่กรณี จึงถือว่าเป็นอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการเท่านั้น ไม่อาจ
มอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นหรืออนุกรรมการอื่นใดทําการวินิจฉัยชี้ขาดแทนได้
โดยในเรื่องดั งกล่ าวนี้ สภามหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวั นที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบการที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการยื่นฟ้อง ก.พ.อ. และพวกต่อศาลปกครองกลาง
เพื่ อ ขอเพิ ก ถอนมติ ดั ง กล่ า ว และสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้ มี ม ติ รั บ ทราบการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด
กรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของมหาวิทยาลัยไว้พิจารณาพิพากษา ซึ่งการดําเนินการในแนวทาง
ดังกล่าวนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกรณีของศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม
โดยคดีความตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ฉะนั้น ประเด็นปัญหา
ที่ว่ามหาวิทยาลัย มีอํานาจที่จะยื่นฟ้องคดีดังกล่าวหรือไม่ จึงยังไม่ได้รับการวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ
ฉะนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การที่มหาวิทยาลัยชะลอการปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. นั้น เป็นการ
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและนิติการและมติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยวางไว้
โดยอธิการบดีได้นําเรื่องปรึกษาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอคําแนะนําและแนวทางดําเนินการในทุก
ขั้นตอน การชะลอการปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. จึงมิได้เป็นการที่อธิการบดีใช้ดุลพินิจตัดสินใจโดยลําพัง แต่มีฐานที่มา
ของการใช้ดุลพินิจอย่างมีน้ําหนักประกอบด้วยความเห็นของสํานักงานกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และมติสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งการกระทําดังกล่าวเห็นได้ว่ามีเจตนาปกป้องรักษาประโยชน์ราชการเป็นสําคัญ
๓) คําพิพากษาคดีอาญา ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นางรัชนี นิคมเขตต์ ได้ยื่นฟ้องอธิการบดีต่อศาล
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๖๖๖/๒๕๕๖ ฐานความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กรณี ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ อ.ก.พ.อ. ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น และต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศาลจั งหวั ดอุ บลราชธานี ได้นัดฟังคําพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๔/๒๕๕๗ โดยศาล
พิพากษาว่า อธิการบดีมีความผิดตามฟ้อง จึงให้ลงโทษจําคุก ๒ ปี และปรับ ๑๘,๐๐๐ บาท แต่ทางนําสืบในชั้น
พิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ จึงเห็นสมควรลดโทษให้ ๑ ใน ๓ คงจําคุก ๑ ปี
๔ เดือน และปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท และให้รอการลงโทษจําคุกไว้มีกําหนด ๒ ปี ฯลฯ
สํานักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบคําพิพากษาฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความคลาดเคลื่อน
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ จึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ในสํานวนคดี จัดส่ง
ให้แก่พนักงานอัยการผู้รับมอบอํานาจ เพื่อจัดทําคําอุทธรณ์ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๗ ฉะนั้น คดีดังกล่าวจึงยังไม่ถึงที่สุด โดยจะต้องรอฟังคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังนี้
ฉะนั้น จากข้อเท็จจริงตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า การที่อธิการบดี
ต้องคําพิพากษาในคดีอาญาของศาลจังหวัดอุบลราชธานี จะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่นางรัชนี นิคมเขตต์ ได้ร้องขอให้ตรวจสอบหรือไม่
/ตามพระราชบัญญัติ…

๓๔
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา๑๙ (๔) บัญญัติว่า
“นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ (๔) กระทําความผิดอาญาจน
ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
หมายความว่า การที่อธิการบดีจะพ้นจากตําแหน่ง ในกรณีต้องคําพิพากษาในคดีอาญานั้น
จะต้องเป็นคําพิพากษาอันถึงที่สุดที่ให้ลงโทษจําคุก
โดยโทษจํ า คุ ก นั้ น ต้ อ งเป็ น การจํ า คุ ก จริ ง มิ ใ ช่ โ ทษจํ า คุ ก แต่ ใ ห้ ร อการลงโทษแต่ อ ย่ า งใด
ทั้งนี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๔๒ และที่ ๑/๒๕๕๖
ฉะนั้น การที่อธิการบดีถูกศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๑ ปี ๔ เดือน ...
โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด ๒ ปี และคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากมีการอุทธรณ์คําพิพากษา จึงไม่มี
ผลทําให้การดํารงตําแหน่งของอธิการบดีสิ้นสุดลง ตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
สํานักงานกฎหมายและนิติการ จึงมีความเห็นว่า คําพิพากษาของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๔/๒๕๕๗ ไม่มีผลให้อธิการบดีขาดคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีเป็นอํานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิ ทยาลั ย ทั้ งนี้ ตามพระราชบั ญ ญัติมหาวิท ยาลัยอุ บลราชธานีพ .ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ บัญ ญัติว่า สภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๗) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน ... อธิการบดี ...” ที่จะพิจารณา
วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรต่อไป
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ดังนี้
๑) นายไท แสงเทียน แสดงความคิดเห็นว่า ๒ ประเด็นประเด็นที่ ๑ ตั้งข้อสังเกตว่าความเห็น
ของกองกฎหมายทําให้มีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่อธิการบดีไม่รับนางรัชนีฯและพวกกลับเข้ารับราชการ
ก็เนื่องจากฝ่ายกฎหมายทั กท้ วง จึงอยากให้ ส ภามหาวิทยาลัยใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเรื่ องนี้
เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มีบุคลากรยื่นเรื่องแสดงความกังวลใจต่อสภามหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการมีท่านอาจารย์เปี่ยมศักดิ์เป็นประธาน มีท่านอาจารย์อดุลย์ และท่านอาจารย์
ปภัสวดี เป็นกรรมการ แล้วได้มีการเสนอรับฟังความเห็นเหล่านั้นในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ แต่ว่าการรับฟังครั้ง
นั้นยังไม่ได้รับฟังจากประชาคมโดยตรงเพราะว่ามีเวลาน้อยเพียงวันเดียว จึงอยากให้สภามหาวิทยาลัยไปรับฟังจาก
ประชาคมโดยตรงเป็น two – way communication
๒) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ มีความเห็นว่ากรณีนี้ควรแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ ในแง่กฎหมายเรื่องคุณสมบัติ พบว่าไม่มีประเด็นไหนที่จะสามารถถอดถอนท่านอธิการบดีได้ เพราะคดี
ยังไม่ถึงที่สุด และประเด็นที่ ๒ ในแง่ความเหมาะสม ประเด็นยังไม่ชัดเจนคงเป็นเรื่องที่จะมารับฟังความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารืออีกที
/และมีข้อกังวล…

๓๕
และมีข้อกังวลเกี่ยวกับการนําวาระเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณา
ว่าควรนําเข้าหรือไม่ ไม่ใช่ อาจารย์สักท่าน พนักงานสักคนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยแล้วสภามหาวิทยาลัยรับ
พิจารณา ทุกกรณี ในกรณีนี้ควรจบตั้งแต่ฝ่ายกฎหมายให้ความเห็นว่าอธิการบดียังมีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจากคดี
ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด กรณีนี้ไม่ควรต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยซ้ํา
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี มีความเห็นว่า รู้สึกไม่เห็นด้วยกับบริหารที่มีการ
ลงโทษให้บุคลากรออกจากราชการ รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจึงเป็นที่มาของหนังสือร้องเรียนเมื่อกลางปีที่แล้ว วันนี้ประเด็น
ที่เราเคยตั้งข้อสงสัยว่าถูกหรือผิด ก็ปรากฏออกมาในศาลชั้นต้น ตอนนี้ถึงแม้กระบวนการตามกฎหมายยังไม่ถึงที่สุดใน
แง่คุณสมบัติท่านอธิการบดียังไม่ขาดคุณสมบัติ แต่ในแง่ความเหมาะสมสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
เรื่องกฎหมายยังไม่ถึงที่สุด แต่เรื่องความผิดต่อ มาตรา ๑๕๗ คือการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงการ
บริหารงานบุคคล
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ มีความเห็นว่า ท่านอธิการบดีทําตามหน้าที่
และที่ทําก็ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผลการตัดสินคดีนี้ก็เป็นเพียงปัญหาการตีความข้อกฎหมายหรือมุมมองข้อ
กฎหมายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะท่านทําความผิดพราะทุจริตคอรัปชั่นอะไรเลยอธิการบดีทําตาม
หน้าที่ตามที่มี ผู้เสนอความเห็นมา เช่น เรื่องการปลดออก รวมทั้งการที่ยังไม่รับกลับ อธิการบดีได้นําเรื่องให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาทุกขั้นตอน ส่วนที่ยังไม่รับนางรัชนี ฯ กลับ ก็เพราะว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางยังไม่ถึง
ที่สุด เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดรับกลับเข้ามาก่อน สุดท้ายแล้วผลออกมาว่าผิด ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเงินเดือนที่
จ่ายไป แต่พอ สกอ. พิจารณาข้อทักท้วงของมหาวิทยาลัย และยืนยันกลับมาว่าให้รับกลับ ท่านก็รับกลับไม่ใช่ทําตาม
ความเห็นส่วนตัว และเรื่องที่เกิดการทุจริตต่างๆ ขึ้นมาในมหาวิทยาลัย มันเกิดขึ้นในอดีต ท่านอธิการบดีเข้ามา
แก้ปัญหาที่มันมีมาก่อน ซึ่งท่านไม่ใช่คนก่อจะไม่แก้ไขก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนเรื่องคดีเห็นว่ายังไม่
ถึงที่สุด และอธิการบดีปฏิบัติตามกระบวนการในแต่ละขั้นตอนอยู่ จึงไม่เห็นว่าขาดคุณสมบัติและไม่เหมาะสมการ
เป็นอธิการบดีอย่างไร สําหรับเหตุการณ์ต่างๆ และคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการบริหารงานจากผู้บริหารชุดเดิม
อธิการบดีคนปัจจุบันพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลักส่วนในการรับฟังความคิดเห็น
สภามหาวิทยาลัยก็มีการรับฟังจากทุกภาคส่วนมาตลอด
๕) ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า คดียังไม่ถึงที่
สิ้นสุด อธิการบดีดําเนินการเรื่องการอุทธรณ์อยู่ การที่จะให้สภามหาวิทยาลัยลงมติถึงเรื่องความเหมาะสมหรือไม่
ยังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาควรให้เรื่องนี้ถึงที่สุดก่อน
ในเรื่องการรับฟังความเห็นของประชาคม สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้ปีละอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้ง ที่มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย ก็ได้เชิญผู้บริหารทุกระดับเข้ามารับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
แต่การลงไปทุกหน่วยงานคงทําได้ยากเพราะข้อจํากัดเรื่องเวลา
๖) ศาสตราจารย์ อมร จั น ทรสมบู ร ณ์ มีค วามเห็ นว่ า ข้อมู ล ที่ฝ่ายกฎหมายที่ นํ าเข้าใน
วาระยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและของกฎหมายที่คลาดเคลื่อนในการตัดสิน และควรมีคําอุทธรณ์ที่
อธิการบดีดําเนินการไปมาประกอบด้วย เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วยว่าคดีนี้มี
ลักษณะอย่างไร จึงจะวินิจฉัยได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ และมีความเห็นว่า จากคําพิพากษาศาลเราควรพิจารณาสาระ
/เป็นอย่างไร...

๓๖
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องที่อธิการบดีทุจริตผมจะให้ความสําคัญมาก แต่ถ้าเป็นเรื่องอธิการบดีลงโทษผู้ที่ทุจริตมัน
ต่างกัน จึงควรนําคําอุทธรณ์ที่อธิการบดีดําเนินการไปมาพิจารณาด้วยในการพิจารณาถึงความเหมาะสม
๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ มีความเห็นว่า กรณีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น
ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติว่ายังเป็นอธิการบดีได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา ๑๙ (๔) จะเห็นว่าอธิการบดียังมีคุณสมบัติครบ
ส่วนประเด็นเรื่องความเหมาะสมเห็นด้วยกับอาจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ หนังสือกระดาษ
แผ่นเดียวไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่ และเราไม่สามารถเอาสําเนาคําพิพากษามาพิจารณาเรื่อง
ความเหมาะสมได้ ถ้าไม่เหมาะสมควรมีการแจกแจงรายละเอียดว่าไม่เหมาะสมในกรณีใดบ้าง เมื่อข้อมูลไม่ชัดเจนใน
กรณีนี้จึงพิจารณาไม่ได้
๘) นายประวิ ท ย์ อนั น ตรวราศิ ล ป์ มี ค วามเห็ น ว่ า การนํ า เอกสารเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยโดยประธานสภาอาจารย์ ควรมีการพิจารณาว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของประธานสภาอาจารย์
หรื อ ในฐานะตั ว แทนนางรั ช นี ฯ หรื อ เป็ น เรื่ อ งจากประชาคมส่ ว นใหญ่ เ สนอมา เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัยมีความเป็นกลาง เพราะเท่าที่ฟังดู คุณรัชนี ฯ เป็นคนที่เดือดร้อน เห็นว่าตนอาจจะไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ไม่รู้จะยื่นหนังสือให้ใคร ก็จึงไปยื่นให้ประธานสภาอาจารย์ แล้วประธานสภาอาจารย์ก็นํามายื่นท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัย ถ้าเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นข้อทักท้วง ข้อร้องเรียน หรือการแสดงความคิดเห็นของนางรัชนี ฯ ถึงท่านนายก
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยก็ยินดีรับฟัง แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นของประชาคม และสภาอาจารย์ใช่
หรือไม่
ความเห็นของนายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ มีผู้แสดงความเห็นต่อมา ดังนี้
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ บ รรชา บุ ด ดาดี ชี้ แ จงว่ า ในที่ ป ระชุ ม การเสนอเรื่ อ งนี้
นางรัชนี นิคมเขตต์ ทําเรื่องผ่านประธานสภาอาจารย์ถึงท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ผมทําในนามของประธานสภา
อาจารย์ ส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยแล้วโดยไม่ได้ผ่านที่ประชุมสภาอาจารย์ และนําเข้าที่ประชุมสภาอาจารย์วาระ
ลับภายหลัง
- ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ มีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ประธานสภาอาจารย์
ชี้แจงว่าเสนอมาโดยไม่ผ่านที่ประชุมสภาอาจารย์ หลังจากนั้นจึงเข้าเป็นวาระลับให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยด้วย และควรมีการระบุชื่อประชาคมที่ประธานสภาอาจารย์กล่าวมาด้วยว่ามีใครบ้างในรายงานการ
ประชุม
๙) รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการวิเคราะห์
ของอาจารย์วลัยรัตน์ ศรีอรุณ อธิการบดียังไม่ขาดคุณสมบัติ ประเด็นความเหมาะสมไม่มีข้อมูลเพียงพอ ดิฉันอยาก
ฝากให้ทุกคนมองเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องสําคัญมากกว่าการตัดสินของกฎหมาย ซึ่งอาจครอบคลุมไม่
กว้างเท่า คุณธรรม จริยธรรม ส่วนการรับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ดี เพราะการสื่อสารในองค์กรเป็นเรื่องสําคัญ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ยิ น ดี รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เสมอ ถ้ า เป็ น ไปได้ ก็ อ ยากให้ จั ด อย่ า งที่ เ ราเคยทํ า กั น
แต่ขณะเดียวกันก็อยากให้อาจารย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพและให้มองกว้างออกไป แล้วเราจะได้เข้าใจจริงๆ
การพิจารณาเรื่องอะไรต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเราสองทางเสมอ
/มติที่ประชุม...

๓๗
มติที่ประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ าณาเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องอธิ ก ารบดี
ตามข้อร้องเรียนของนางรัชนี นิคมเขตต์ เห็นว่าอธิการบดียังไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นอธิการบดี เนื่องจาก
อธิการบดีมิได้กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก จึงไม่มีผลทําให้การดํารง
ตําแหน่งของอธิการบดีสิ้นสุดลง ตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.
๒๕๓๓ และสําหรับเรื่องความเหมาะสมสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากไม่มี
พยานหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๖

วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ กําหนดในวันเสาร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

……….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม และ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๗

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

