๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๙. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๐. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๒. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๓. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๘. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๙. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๒๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ที่ไม่มา...

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๓. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๔. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๕. นายเสวก บุญกาญจน์
๖. นายวีรชาติ หวินคา
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ
๑.๑.๓ การประชุม...

๓
๑.๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายโดยให้
ความสาคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งการผลิตกาลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ)
ตระหนังถึงความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยด้านอุดมศึกษามีนโยบายให้อุดมศึกษากาหนดบทบาท
การผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนั ดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบันเพื่อลดความซ้าซ้อน รวมทั้งนโยบาย
จุดเน้ น ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) หลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ ๒) การผลิตและการพัฒ นาครู ๓) การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๔) ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ๕) การใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนา และ ๖) การบริหารจัดการ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ นายกสภาสถาบันและ
อธิการบดี ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและอุดมศึกษาของประเทศได้รับทราบนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
รวมทั้งสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างแท้จริง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควร
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มอบนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้ อ งเมย์ แ ฟร์ บอลรู ม เอ-บี ชั้ น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์ เ คลี ย์ ประตู น้ า
กรุงเทพมหานคร
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่๔๓ “กันเกราเกมส์” เป็นฝ่ายที่กากับ ดูแล และควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่า ด้ ว ยการเบิ ก จ่า ยค่า ใช้ จ่า ยในการแข่ ง ขัน กี ฬามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศ
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วิธีการ
และหลักฐาน…

๔
และหลักฐานประกอบจ่ายเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินต่อประธานคณะกรรมการหรือประธานอนุกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณต้องจัดทารายงานสรุปรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน
กีฬาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
ขอบเขตและข้อจากัดในการจัดทารายงาน
๑. ข้ อ มู ล สรุ ป รายงานการใช้ จ่ า ยเงิน เบิ ก จ่ า ยจากแหล่ ง เงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ม าจากระบบ
UBUFMIS ที่มีหลักฐานการเบิกจ่าย และตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง ประกอบกับรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภทกีฬา และทุกฝ่ายสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
๒. ข้อมูลที่นาเสนอสาหรับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การนาเสนอรายงานการ
ใช้จ่ายเงิน ซึ่งประกอบด้วย
๒.๑ สรุ ป งบรายได้ - ค่าใช้จ่ า ยการจัด การแข่ง ขันกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ครั้ง ที่ ๔๓
“กันเกราเกมส์”
๒.๒ รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
๒.๓ รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ด้านรายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ลักษณะงบประมาณเบิกแทนกัน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุนอื่นรวมทั้งค่าจาหน่ายของที่ระลึก เป็นเงิน
๕,๓๙๔,๑๙๔ บาท รวมเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ๖๑,๓๙๔,๑๙๔ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นสนามในการแข่ ง ขั น กี ฬ าฯและด้ า นอื่ น ๆ
ตามเอกสารแนบ ๑ เป็นเงิน ๒๑,๖๐๓,๒๗๒.๗๑ บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแข่งขันกีฬาของฝ่ายประเภทกีฬา
และฝ่ายสนับสนุน การจัดการแข่งขัน ตามเอกสารแนบ ๒ เป็นเงิน ๔๕,๖๔๔,๗๕๙.๔๒ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) (ตามเอกสารแนบ ๓) เป็นเงิน ๑,๘๘๗,๔๕๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๖๙,๑๓๕,๔๘๘.๑๓ บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์)
สรุ ป จากงบรายได้ - ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๔๓
“กันเกราเกมส์” มีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗,๗๔๑,๒๙๔.๑๓ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ ๔) (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ ๑)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๔๓ (กันเกราเกมส์)
๒. สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๔๓ (กันเกราเกมส์)
๓. รายงาน...

๕
๓. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๔. สรุปงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ๒๕๕๙ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
(กันเกราเกมส์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๒๕๗/๒๕๕๙ ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑
นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์ กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
มหาวิทยาลัยโดยสานักงานกฎหมายและนิติการ (นายเสวก บุญกาญจน์ นิติกร
ปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.๑ เมื่อวัน ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ นายกังวาน ธรรมแสง และ นายไท แสงเทียน ข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ร่ วมกั น เป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ ง นางสาวหรื อ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ จาเลยหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและการ
กระจายเสียง โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสอง ในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้า
ไปเกี่ย วข้องและมีส่ ว นร่ ว มในการกระทาความผิ ดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีของผู้ บริห าร
ชุดที่ผ่านมา
๑.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาว่า การกระทาของจาเลยเป็น
การใส่ความโจทก์ทั้งสองต่อสื่อมวลชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๒๘ ลงโทษจาคุก ๒ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้รอการลงโทษจาคุกไว้มีกาหนด ๒ ปี และให้จาเลย
โฆษณาคาพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์รายวัน มติชนและวารสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา ๓ วัน
ติดต่อกัน โดยให้จาเลยเป็นผู้ชาระค่าโฆษณา
๑.๓ จาเลยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคาพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๓ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาของจาเลยจึงไม่
เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท อุทธรณ์ของจาเลยฟังขึ้น พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
๑.๔ สานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ข้อเท็จจริง
๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทก์ฎีกาคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ต่อศาลฎีกา
๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา สรุปความได้
ว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ที่ ๒ ยื่นคาร้องขอถอนฎีกาและจาเลยไม่ค้าน ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ที่
๒ ถอนฎีกา ให้จาหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ ๒ การที่จาเลยจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี…

๖
อุบ ลราชธานี แ ละประชาชนทั่ว ไปที่ห้ อ งประชุม เล็ ก หน้า ห้ องอธิการบดี จาเลยกระทาไปในฐานะเป็น อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมีใบปลิว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการชุมนุมปราศรัยของโจทก์ทั้งสองกับพวก
ที่โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวโจมตีมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีและจาเลย ทั้งมีการให้ข่าวแก่
ผู้สื่อข่าวที่มาทาข่าวการชุมนุมปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งผู้สื่อข่าวได้นาข่าวการชุมนุมปราศรัย
ดังกล่าวไปลงหนังสือพิมพ์และแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ทาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจาเลยเสียหาย
ถึงแม้การที่จาเลยจัดแถลงข่าวจะมีบันทึกการแถลงข่าวประกอบการแถลงข่าวของจาเลยโดยระบุใน
บันทึกดังกล่าวว่า กลุ่มแกนนาที่ทาการปราศรัยคืออดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ โจทก์ทั้งสอง แต่ก็ได้
ความจากคาเบิกความของจาเลยว่า จาเลยทราบจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ นาข่าวไปลงว่าโจทก์ทั้งสองกับพวก
เป็นแกนนาการชุมนุมปราศรัย นอกจากนี้ที่จาเลยระบุในบันทึกการแถลงข่าวว่า เหตุจูงใจที่มาจัดปราศรัยเชื่อว่า
เกี่ยวเนื่องกับกรณีปัญหาอันเกิดขึ้นจากการบริหารของผู้บริหารชุดที่ผ่านมาในหลายประเด็นได้แก่ ข้อ( ๑) ถึง (๓)
ซึ่งเมื่อมาพิจารณาประกอบคาแถลงข่าวของจาเลยซึ่งได้ถอดข้อความจากวีดิทัศน์การแถลงข่าวของจาเลย ซึ่งโจทก์ทั้ง
สองไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่ถูกต้องตรงความจริงกับที่จาเลยแถลงข่าว จึงรับฟังข้อความดังกล่าวนั้นได้ ไม่ปรากฏว่าใน
ข้อ ๒ (๑) และ (๓) จาเลยได้ระบุเจาะจงกล่าวหาผู้บริหารชุดที่ผ่านมาซึ่งกระทาผิดว่าเป็นใคร คงได้ความแต่เพียงว่า
กรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยจาเลยซึ่งเป็นอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาตัวผู้กระทาความผิดทางวินัย และติดตามเอาเงินของทางราชการคืนมา ซึ่งตามทางนาสืบของโจทก์ทั้ งสองและ
จาเลย ผู้บริหารชุดที่ผ่านมามีจานวนหลายคน โดยผู้บริหารแต่ละคนต่างมีงานรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแยก
ต่างหากจากัน ฉะนั้นกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) จึงย่อมหมายถึงผู้บริหารชุดที่ผ่านมาซึ่งรับผิดชอบในหน้าที่กรณีตาม
ข้อ ๒ (๑) และ (๓) ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อีกทั้ง การแถลงข่าวของจาเลยก็ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าโจทก์ที่ ๑ เป็น
ผู้กระทาความผิดกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) บุคคลทั่วไปเมื่อฟังจาเลยกล่าวในการแถลงข่าวแล้วย่อมไม่อาจทราบ
หรื อเข้าใจไปได้ว่าผู้ บริ ห ารชุดที่ผ่ านมาผู้ กระทาความผิดตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) หมายถึงผู้ ใด หากต้องการรู้ว่า
หมายถึงผู้ใดต้องไปสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมในภายหลัง หาได้ทราบว่าหมายถึงโจทก์ที่ ๑ จากการแถลงข่าวของจาเลยไม่
ดังนั้นบุคคลทั่วไปย่อมไม่เกิดความรู้สึกเกลียดชังหรือดูหมิ่นเหยียดหยามโจทก์ที่ ๑ การที่จาเลยแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณี
ตามข้อ ๒ (๑) และ (๓) จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ที่ ๑
ส่วนกรณีตามข้อ ๒ (๒) ตามบันทึกการแถลงข่าว จาเลยได้ระบุเจาะจงตัวผู้ทุจริตยักยอกเงินกองคลัง
ของสานักงานอธิการบดีว่าคือนายวัชระชัย เชียวโพธิ์ และนางสาวอุมาพร วรนาม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้
ดาเนิ น การสอบสวนแล้ ว เสร็ จ และมหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี ไ ด้สั่ ง ลงโทษผู้ เกี่ ย วข้ องได้ แก่ ผู้ ท าการทุ จริ ต และ
ผู้บังคับบัญชาในกรณีไม่กากับดูแล ไม่ควบคุมดูแลและปฏิบัติราชการประมาทเลินเล่อ จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท
โจทก์ที่ ๑ เช่นกัน ส่ว นที่จาเลยกล่าวถึงมูล เหตุให้ มีกลุ่มบุคคลจัดทาใบปลิว และจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์เผยแพร่
รวมทั้งการปลุกปั่นยุยงบุคลากรและนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ร้ายอธิการบดีและผู้บริหาร
ชุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนและนามาสู่การปราศรัย โดยเชื่อว่ากลุ่มผู้ปราศรัยรวมทั้งกลุ่มที่
จัดทาใบปลิว (ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน) มีความคาดหวังว่าหากถอดถอนอธิการคนปัจจุบัน (หมายถึงจาเลย) แล้ว
จะทาให้การดาเนินการสอบสวนและติดตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการต้องหยุดชะงักหรือล้มเลิก ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น เห็นว่า แม้ข้อความที่จาเลยกล่าวอ้างอาจเกิดความเสื่อมเสียแก่โจทก์ที่ ๑ ได้ แต่ในข้อนี้ได้
ความจาก…

๗
ความจากคาเบิกความของจ าเลยว่า ภายหลั งจากที่มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีมีคาสั่ งปลดนายสุ ภชัย หาทองคา
นางรั ช นี นิ ค มเขต์ และนางสายฝน ส าราญ ออกจากราชการ และภายหลั ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น จากบั ญ ชี บ ริ ห ารวิ ช าการและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เริ่มมีใบปลิว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กล่าวโจมตี ใส่ร้ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจาเลยด้วยข้อมูล
อันเป็นเท็จ จนนาไปสู่การที่โจทก์ทั้งสองกับพวกชุมนุมปราศรัยโจมตีมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีและจาเลย ประกอบ
กับโจทก์ทั้งสองกับพวกยื่นหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถอดถอนจาเลย
ออกจากการเป็นอธิการบดี ย่อมทาให้จาเลยเข้าใจว่า การที่โจทก์ทั้งสองกับพวกจัดชุมนุมปราศรัยย่อมมีจุดประสงค์
เพื่อช่ว ยเหลื อนายสุ ภ ชัย หาทองคา ที่ถูกลงโทษทางวิ นัยไปแล้ ว กับนายสั มมนา มูล สาร พวกของโจทก์ทั้งสอง
ซึ่งต่อมาได้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยถอดถอนจาเลยออกจากการเป็นอธิการบดี จาเลยใน
ฐานะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เสียไป ดังนั้น
การที่จาเลยแถลงข่าวโดยมีบันทึกการแถลงข่าวประกอบ กล่าวถึงโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการแสดงข้อความ
อันกระทาไปโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามคลองธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ (๑) จาเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่จาต้อง
วินิจฉัยในประเด็นตามคาแก้ฎีกาของจาเลยต่อไป ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจาเลยกระทาความผิดตามคาพิพากษาศาล
ชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ สาเนาคาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๒๕๗/๒๕๕๙
ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ นายไท แสงเทียน ที่ ๒ โจทก์ กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จาเลย ที่พิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
“อานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม)
- (ย้ายไปเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ ๔.๔.๑)
๑.๒.๔ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อให้การบริหารราชการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
๑. นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ…

๘
๑. นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สั งกัดกลุ่ มวิช า
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
๒. นางสาวจรวยพร แสนทวี สุ ข ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต าแหน่ ง อาจารย์
สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นาเสนอที่ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามที่ไ ด้ มีค าสั่ ง
สภามหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ๑๖/๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๒๒ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้ งรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป่ ว น สุ ท ธิพิ นิ จ ธรรม ด ารงตาแหน่ง คณบดี วิทยาลั ยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข ทั้ง นี้ ตั้ง แต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
และการดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็น ต้นไป จนกว่าการสรรหาผู้ ดารงตาแหน่ งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขจะแล้ ว เสร็จ และ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๖ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจาเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑) สานักงาน…

๙
๑) สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่ ประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนักวิจัย และให้บริการคาปรึกษา
ฝึกอบรม ถ่ายถอดเทคโนโลยี จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓)
ส านั กงานส่ งเสริ มบริ ห ารงานวิ จัย ฯ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติ ม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการดาเนินการมหาวิทยาลัย
เด็กประเทศไทย โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้โอนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าว สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จึงใคร่ขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (รายรับ
ประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓)
สานั กงานส่ งเสริ มบริ ห ารงานวิจัย ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากสานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัด
อุ บ ลราชธ านี ได้ ว่ า จ้ า งให้ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธ านี ด าเนิ น การทบทว นแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะเวลา ๔ ปี โดยมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จักต้องตั้งแผนงบประมาณ เพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะตามสัญญาจ้างงาน ระบุว่าจะต้องส่งมอบผลงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓)
๒) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ นเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่ องจากได้รั บ การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไพร
อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดาเนินการวิจัยสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ มาขอใช้บริการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ๕.๔.๓)
๓) สานักงานพัฒนานักศึกษา
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับการโอน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะดาเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย…

๑๐
รายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ :
๕.๔.๓)
๔) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
โครงการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีรายรั บจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมเข้ามา
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จึงใคร่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ น จ านวนทั้ ง สิ้ น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ ว น)
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ๕.๔.๓)
ในกรณีจาเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉิน
และมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔ โดยมิได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้นาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบพร้ อ มทั้ ง รายงานการจ่ า ยเงิ น นั้ น ทั น ที ที่ มี ก ารประชุ ม กรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีที่จาเป็นเร่งด่วน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้แก่
๑. โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๒. โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. โครงการสารวจความพึ่งพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะ
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๕. โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด ในสถานศึ ก ษา เป็ น จ านวนงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม...

๑๑
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง
และพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพี่อพิจารณา กองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
กากับ ดูแลการเงิน และการคลังของมหาวิทยาลั ยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานทางการเงิ น ทุ ก ไตรมาส ประกอบกั บ เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบที่ ๒)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับ
รอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. สรุ ป รายได้ - ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/หน่ว ยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ (UBUFMIS)
๓. การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๔. ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ (อาคารหอพักจานวน ๔ หลัง)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิท ยาลั ย ควรระบุ เหตุผ ลความเป็น มาในกรณี การปรับ ปรุ งบั ญชี สิ น ทรั พย์ (อาคารหอพั ก
จานวน ๔ หลัง) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไว้ในหมายเหตุให้ชัดเจนเพื่ออ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

๔.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติ...

๑๒
๔.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
กองแผนงานได้เสนอวาระแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๕/๒๕๕๙ (วาระพิ เ ศษ) เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๙ และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบและให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
กองแผนงานได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และได้ บ รรจุ แ ผนการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ เ งิ น รายได้ ข อง
คณะ/หน่ ว ยงานในแผนปฏิ บั ติงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะ/หน่ ว ยงาน ตามที่คณะกรรมการบริห ารและพัฒ นาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีอนุมัติ
รวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๐๘,๔๐๐ บาท จาแนกเป็นครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม จานวน ๑๒,๒๑๖,๑๕๐ บาท เพิ่มปริมาณ
ผลผลิต จานวน ๑๐,๔๐๖,๙๐๐ บาท และเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน ๓,๑๘๕,๓๕๐ บาท ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย/สานัก

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ทดแทน
ของเดิม
๔๒๖,๐๐๐
๑๐๒,๐๐๐
๗๑๑,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐
๑๔๖,๐๐๐
๑,๗๑๓,๕๐๐
-

งบประมาณ (บาท)
เพิ่มปริมาณ
เพิ่ม
ผลผลิต
ประสิทธิภาพ
๗๘,๐๐๐
๕๖,๐๐๐
๑๒๓,๕๐๐
๑,๐๒๘,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๔๒,๐๐๐
๗๕,๕๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๒๓,๓๕๐
๗๗๑,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๒๐๕,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๖๔๖,๕๐๐
๑,๘๑๗,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๙๑๑,๐๐๐
๔,๘๔๘,๐๐๐

๔๗๗,๕๐๐
-

ผลรวมทั้งหมด
๕๖๐,๐๐๐
๒๒๕,๕๐๐
๒,๒๓๙,๐๐๐
๕๔๒,๐๐๐
๑,๐๓๕,๕๐๐
๕๐๖,๐๐๐
๑,๙๓๖,๘๕๐
๗๗๑,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒,๐๓๕,๐๐๐
๖,๖๖๕,๐๐๐

๑๓
คณะ/วิทยาลัย/สานัก

สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
สานักวิทยบริการ
สานักงานอธิการบดี
รวมงบประมาณด้าน ICT

ทดแทน
ของเดิม
๕๔,๐๐๐

งบประมาณ (บาท)
เพิ่มปริมาณ
เพิ่ม
ผลรวมทั้งหมด
ผลผลิต
ประสิทธิภาพ
๑,๑๕๓,๐๐๐ ๑,๒๐๗,๐๐๐

๓๓๙,๐๐๐
๔,๗๔๖,๑๕๐
๑๒,๒๑๖,๑๕๐

๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐
๑,๖๒๗,๔๐๐
๖,๓๗๓,๕๕๐
๑๐,๔๐๖,๙๐๐ ๓,๑๘๕,๓๕๐ ๒๕,๘๐๘,๔๐๐

ข้อมูลจากสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ดังนั้น สรุปประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท
 เงินรายได้ จานวน ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ บาท โดยจาแนกเป็น
- ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย รั บ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า จ า น ว น
๕๔๗,๔๙๙,๙๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดาเนินงาน เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จานวน ๒๕๓,๕๐๖,๖๐๐ บาท
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จานวน ๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท
แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ)
 เงินรายได้ จานวน ๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ บาท บาท (สมดุลกับภาครับ)
จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงานตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุล
กับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสานักงานอธิการบดี ได้พิจารณานาเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงินรายได้และ
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของหน่วยงานมาสมทบในภาครับเพื่อให้สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการ
ดาเนินงานที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน ดังนี้
คณะนิติศาสตร์ ...

๑๔
คณะนิติศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิ บั ติ ก ารรวม ซึ่ ง จะแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ ง บประมาณจ านวน
๕,๑๐๕,๗๐๐ บาท
คณะบริหารศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิ บั ติ ก ารรวม ซึ่ ง จะแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ ง บประมาณจ านวน
๖,๓๘๗,๔๐๐ บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณรวมจานวน ๑๑,๑๙๔,๗๐๐ บาท เพื่อดาเนิน
รายการดังนี้
๑. เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและศูนย์วิจัยร่วม (EN๗) จานวน
๑๐,๒๒๘,๘๐๐ บาท
๒. เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาควิช าวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และภาควิช าวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑,๓๖๑,๘๐๐ บาท
(ตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖)
คณะเภสั ชศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระไภสั ช คุรุ
ไพฑูรยประภาตถาคต โดยใช้งบประมาณจานวน ๒๑๘,๗๐๐ บาท (เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ คงเหลือสะสม)
คณะรัฐศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิ บั ติ ก ารรวม ซึ่ ง จะแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ ง บประมาณจ านวน
๘,๗๖๔,๘๐๐ บาท
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสาหรับการออกแบบก่อสร้างและ
การก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ โดยใช้งบประมาณจานวน ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
สานักงานอธิการบดี : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจาปี
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณจานวน ๑,๗๔๒,๖๐๐ บาท (ตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕)
โดยมีสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
ชื่อหน่วยงานหลัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
๘,๓๓๒,๙๐๐
๒๒,๑๐๐,๒๐๐
๖๖๓,๘๐๐
๑,๙๕๑,๕๐๐
๑๕,๒๘๔,๔๐๐

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

๓๒,๕๔๑,๒๐๐
๒๙,๐๕๓,๓๐๐
๓๐,๙๐๕,๙๐๐
๙๔,๓๐๓,๔๐๐
๒๐,๓๙๐,๙๐๐

๔๐,๘๗๔,๑๐๐
๕๑,๑๕๓,๕๐๐
๓๑,๕๖๙,๗๐๐
๙๖,๒๕๔,๙๐๐
๓๕,๖๗๕,๓๐๐

๒.๑๐
๒.๖๓
๑.๖๓
๔.๙๖
๑.๘๔

๑๕
ชื่อหน่วยงานหลัก
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์
สานักวิทยบริการ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานอธิการบดี *
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
๗๖๖,๒๐๐
๑๗,๙๙๒,๑๐๐
๑๔,๒๕๘,๖๐๐
๑,๓๐๖,๐๐๐

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

๓๙,๔๖๒,๕๐๐
๔๔,๐๖๕,๒๐๐
๘๑,๙๓๑,๙๐๐
๑๐,๑๗๓,๘๐๐

๔๐,๒๒๘,๗๐๐
๖๒,๐๕๗,๓๐๐
๙๖,๑๙๐,๕๐๐
๑๑,๔๗๙,๘๐๐

๒.๐๗
๓.๑๙
๔.๙๕
๐.๕๙

๑,๖๘๕,๒๐๐
๑๗๒,๒๔๘,๑๐๐

๔๒,๘๖๖,๓๐๐
๘๘๕,๖๐๐
๘๕,๗๘๘,๕๐๐

๔๔,๕๕๑,๕๐๐
๘๘๕,๖๐๐
๒๕๘,๐๓๖,๖๐๐

๒.๒๙
๐.๐๕
๑๓.๒๘

๗,๔๔๔,๗๐๐
-

๑๗,๖๕๑,๘๐๐
๓๕,๐๑๕,๐๐๐

๒๕,๐๙๖,๕๐๐
๓๕,๐๑๕,๐๐๐

๑.๒๙
๑.๘๐

๔,๘๙๑,๒๐๐
-

๑๗,๙๑๓,๐๐๐
๑๑,๗๐๖,๙๐๐

๒๒,๘๐๔,๒๐๐
๑๑,๗๐๖,๙๐๐

๑.๑๗
๐.๖๐

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

หมายเหตุ * งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งประมาณรายจ่ายที่สานักงานอธิการบดี
๒. งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการจัดสรรโดยสานักงานบริหาร
ส่งเสริมการวิจยั ฯ ในเบื้องต้นจึงตั้งประมาณการรายจ่ายที่สานักงานอธิการบดี
๓. งบรายจ่ายอื่น ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานการให้บริการวิชาการ อยู่ระหว่างการยืนยันโครงการ
และงบประมาณ ระหว่างคณะและสานักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ ในเบื้องตั้งจึงประมาณการรายจ่ายที่สานักงาน
อธิการบดี
๔. งบรายจ่ายอื่น แผนงานบูรณาการ ตั้งประมาณการรายจ่ายที่สานักงานอธิการบดี

สรุ ป งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จาแนกตามประเภทงบรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

ประเภท...

๑๖
ประเภทงบรายจ่าย

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

๑. งบบุคลากร

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
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
๒. งบดาเนินงาน

๒๘๔,๓๖๐,๖๐๐

๑๔๗,๙๒๖,๐๖๙

๔๓๒,๒๘๖,๖๖๙

๒๒.๒๕

๗๘,๖๙๐,๙๐๐

๓๗๒,๒๓๗,๔๐๕

๔๕๐,๙๒๘,๓๐๕

๒๓.๒๑

- งบดาเนินงาน : 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. งบรายจ่ายอื่น

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

สรุ ป งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นาด้าน
การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
๘๙๔,๙๓๙,๑๐๐

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

๔๙๗,๐๗๒,๗๖๐ ๑,๓๙๒,๐๑๑,๘๖๐ ๗๑.๖๖

๔๘,๒๘๗,๘๐๐

๓๐,๑๔๙,๖๐๐

๗๘,๔๓๗,๔๐๐

๔.๐๔

๑๑๒,๙๖๘,๑๐๐

๖๗,๓๕๔,๗๖๐

๑๘๐,๓๒๒,๘๖๐

๙.๒๘

ประเด็น...

๑๗
ประเด็นยุทธศาสตร์

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน
ความพอเพียง
๔. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม
๘,๖๐๑,๖๐๐
ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตสานึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรี
ของมหาวิทยาลัย
๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
๒๓,๓๐๙,๒๐๐
บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุข
๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
๗,๐๒๐,๖๐๐
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับ
องค์กร
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
๑๐,๑๑๐,๐๐๐
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ
และยกระดับความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลรวมทั้งหมด
๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

๑,๖๘๒,๒๐๐

๑๐,๒๘๓,๘๐๐

๐.๕๓

๑๘๙,๖๑๓,๓๖๐

๒๑๒,๙๒๒,๕๖๐

๑๐.๙๖

๓๐,๓๘๑,๖๗๐

๓๗,๔๐๒,๒๗๐

๑.๙๓

๒๑,๐๗๑,๙๕๐

๓๑,๑๘๑,๙๕๐

๑.๖๑

๘๓๗,๓๒๖,๓๐๐ ๑,๙๔๒,๕๖๒,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และส านั ก งานอธิ ก ารบดี รวมทั้ ง สิ้ น
๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. อนุมัต…ิ

๑๘
๒. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง ความมั่งคงทางการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยบรรจุไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย
๒. มหาวิทยาลัยควรสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีต่อไปมหาวิทยาลัยควรดาเนินการเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
๗ ประเด็น ย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อให้เห็นผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม
๑. อนุ มั ติ ก ารขอใช้ เ งิ น ค งเหลื อ สะสมของ คณ ะนิ ติ ศ าสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสานักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น ๓๖,๓๑๙,๘๐๐ บาท เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจั นทร์ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน และให้นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิน งานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มหาวิทยาลั ยพัฒนา
แผนกลยุ ทธ์ จ ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ วิสั ยทั ศน์ของสถาบัน และพั ฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุทธ์ ทางการเงิ นและ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงาน…

๑๙
ดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และนาประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางเงินของมหาวิทยาลัย
ในระยะต่ อ ไป กองแผนงานขอเสนอผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ทธ์ ท างการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน ดังนี้
ประเภท
๑. ตัวชี้วัดที่มีการดาเนินงานสิ้นสุดแล้ว

จานวน
๓

ร้อยละ
๕๐.๐๐

๓

๕๐.๐๐

๒. ตัวชี้วัดที่มีการดาเนินงานยังไม่สิ้นสุด

๓

๕๐.๐๐

๑.๑ ตัวชีว้ ัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ (อยู่ระหว่าง
ประมวลผลข้อมูล)
รวม

๓

๕๐.๐๐

๖

๑๐๐.๐๐

๑.๑ ตัวชีว้ ัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด

๑. ตัวชี้วัดที่มีการดาเนินงานสิ้นสุด
๑.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๑.) มีรายงานสถานภาพทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน มีรายงานสถานภาพทางการเงินที่ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลา
ที่กาหนด โดยกองคลังได้นาเสนอรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ และสิ้นไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.) มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใหม่ที่มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
สถานภาพปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใหม่ที่มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม
และสอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบัน ดังนี้
- มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓.๑ ตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเว้นแต่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินสด
- มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ "กันเกราเกมส์" พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.) มีรายได้จากเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ต่อปี เมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน มีรายได้จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียนสูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๕๐
เมื่อเทียบ…

๒๐
เมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามความ
ร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ตัวชี้วัดที่มีการดาเนินงานยังไม่สิ้นสุด
๑.๒ ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ (อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล)
๑.) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปีเมื่อเทียบกับการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน มีค่าใช้จ่ายลดลงจานวน ๕,๒๙๒,๘๕๓.๓๓ บาท ร้อยละ ๕.๐๘
เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายจ่ายงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค) จานวน ๑๐๔,๑๓๘,๐๑๑.๓๑ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายจ่ายงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค) จานวน ๙๘,๘๔๕,๑๕๗.๙๘ บาท)
(ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายงบดาเนินงาน จานวน
๓๙,๖๔๐,๑๔๓.๖๑ บาท ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ "กันเกราเกมส์”)
๒.) งบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๖ ต่อปี
มีผลการดาเนินงาน งบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นจานวน 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
ผลการดาเนินงาน สัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ หรือรายได้จาก
งานวิจัย หรือรายได้การบริการวิชาการ ร้อยละ ๙.๓๔ ของรายได้ทั้งหมด เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีรายได้ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ หรือ
รายได้จากงานวิจัย หรือรายได้การบริการวิชาการ รวมจานวน ๖๕,๓๙๓,๔๒๙.๔๔ บาท
เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดจานวน ๖๙๙,๙๐๗,๒๑๕.๙๐ บาท

จึงเสนอ…

๒๑
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิ ทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒) และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
แผนกลยุ ทธ์ จ ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ วิสั ยทั ศน์ของสถาบัน และพั ฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุทธ์ ทางการเงิ นและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดัง กล่าว กองแผนงาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/สานัก วิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและนาประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ
ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ประเภท
๑. ตัวชี้วัดที่การดาเนินงานสิ้นสุดแล้ว
๑.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๒. ตัวชี้วัดที่การดาเนินงานยังไม่สิ้นสุด
๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๒.๓ ตัวชีว้ ัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ (อยู่ระหว่าง
ประมวลผลข้อมูล)
รวม

จานวน
๑๐
๗
๓
๑๙
๘
๘
๓

ร้อยละ
๓๔.๔๘
๒๔.๑๔
๑๐.๓๔
๖๕.๕๒
๒๗.๕๙
๒๗.๕๙
๑๐.๓๔

๒๙

๑๐๐

โดยรวมแล้วตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจานวน
ทั้งสิ้น ๒๙ ตัวชี้วัด จากผลการดาเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จานวนทั้งสิ้น ๑๕ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๓ และมีตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย...

๒๒
ค่าเป้าหมายที่กาหนดจานวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓ และตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้
จานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยคาดว่า
เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน จะมีตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า
จ านวน ๘ ตัว ชี้วั ด เมื่ อรวมกับ ตัว ชี้ วัด ที่มี ผ ลการด าเนิ นงานที่เ ป็น ไปตามค่า เป้ าหมายที่ กาหนดเดิ มที่ มีอ ยู่แ ล้ ว
๑๕ ตัวชี้วัด รวมเป็น ๒๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตัวชี้วัดที่การดาเนินงานสิ้นสุดแล้ว
๑.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๑.๑.๑ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ)
ในครั้งแรก
๑.๑.๒ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๑.๑.๓ ร้อยละนักศึกษา/บุคลากรที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนต่อเป้าหมาย
โครงการ
๑.๑.๕ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑.๖ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองต่ อ โครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย
๑.๑.๗ ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษา
และมีความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒.๑ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑.๒.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่กาหนด
๑.๒.๓ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ตัวชี้วัดที่การดาเนินงานยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน
๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
๒.๑.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๒.๑.๒ การพัฒนาคณาจารย์
๒.๑.๓ จานวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ
๒.๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริ การ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ
๒.๑.๕ จ านวนกิจ กรรมความร่ว มมือด้านบริการวิช าการกับหน่ว ยงานในภูมิภ าคลุ่ มน้าโขงและ
อาเซียน

๒.๑.๖ จานวน...

๒๓
๒.๑.๖ จานวนกิจกรรมที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่าง
บุคลากรกับบุคลากร มหาวิทยาลัยกับชุมชน ควบคู่ไปกับการรับความรู้กับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
๒.๑.๗ ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
คุ้มค่า
๒.๑.๘ จานวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยที่ทาร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๒.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๒.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๒.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
๒.๒.๔ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
๒.๒.๕ ระดับความสาเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๖ ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
๒.๒.๗ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๘ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการรบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
๒.๓ ตัวชี้วัดทีย่ ังไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้
๒.๓.๑ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
๒.๓.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
๒.๓.๓ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการด าเนิ นงานตั ว ชี้ วั ด
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิ ท ยาลั ย และคณะต่ า งๆ ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การท าความเข้ า ใจกั บ บั ณ ฑิ ต ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อสารวจข้อมูลตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา และปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการสารวจข้อมูลตัวชี้วัด : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา
ตามอาเซียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔...

๒๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์จุ ฑามาส จิ ตต์ เจริ ญ รองอธิก ารบดีฝ่ ายแผนและกิจ การ
สภามหาวิท ยาลั ย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าเสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณา ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๒๗
กัน ยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ตาแหน่งอัยการผู้ เชี่ยวชาญ สั งกัดส านักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน
ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๒) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย
(เช่น การจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง)
(๓) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลั ย ในกรณีเป็ นเรื่ องที่มีทุนทรัพย์สู งเกินกว่าสิบล้ านบาท หรือกรณีอื่นใดที่ส ภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจาเป็นต้องให้คาปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ 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 สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๔ - ๖ วัน
(๒) มาให้ ความเห็ น เกี่ย วกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ในเรื่องที่
สภามหาวิทยาลัยขอคาปรึกษา
(๓) มาร่วมประชุมให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
(๔) ให้ คาปรึ กษาทางโทรศัพท์แ ละไปรษณีย์ อิเล็ คโทรนิก ส์ แก่น ายกสภามหาวิทยาลั ยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา
ตรวจสานวนต่างๆ จัดทาเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถกากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง
เช่น การทานิติกรรม…

๒๕
เช่น การทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการ
จัดทาคาสั่งทางปกครอง และการดาเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐ โดยมี ภ าระงาน ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และอั ต ราค่ า ตอบแทน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 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 ตั้ งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (ครั้ ง ที่ ๑๐) มี ผู้ ที่ ผ่ า นเงื่ อ นไขส าเร็ จ การศึ ก ษา
จานวน ๕๘ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๔ คน
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรั บรองการสาเร็จ การศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว
ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๕๔ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓๐ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
จานวน ๑๒ คน
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๕ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๗ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์...

๒๖
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๕ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๔ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยว
จานวน ๒ คน
๕. คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จานวน ๑ คน
๖. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๔ คน
๗. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๔ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๒ คน ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๒ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๑ คน
๓. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน ดังนี้
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จานวน ๑ คน
จึงเสนอ...

๒๗
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษา ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๘ (ครั้ง ที่ ๑๐) จ านวน ๕๘ คน จาแนกเป็นนั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท
จานวน ๕๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิล ปศาสตร์
ขอปรั บปรุ งหลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่ มภาษาต่างประเทศ ซึ่งผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
๑) โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มภาษาต่างประเทศเป็น ๒ กลุ่ม
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
(เดิม)
(ปรับปรุง)
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ
๑๒ หน่วยกิต ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ
๑๒ หน่วยกิต
กรณีที่ ๑ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต กรณีที่ ๑ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยกิต
๑. ภาษาอังกฤษบังคับ
๖ หน่วยกิต ๑. ภาษาอังกฤษบังคับ
๖ หน่วยกิต
๒. ภาษาอังกฤษเลือก
๖ หน่วยกิต ๒. กลุม่ ภาษาอังกฤษวิชาการ
๓ หน่วยกิต
(Academic Group)
๓. กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก
๓ หน่วยกิต
(Non-Academic Group)
กรณีที่ ๒ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอื่น
กรณีที่ ๒ คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอื่น
๑๒ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
หากคณะ/หลักสูตรเลือกภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้
สามารถสื่อสารภาษานั้นได้ ให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ภาษาใดภาษาหนึ่ง จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๒) ปรับปรุง...

๒๘
๒) ปรับปรุงรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มภาษาต่างประเทศ จานวน ๑๖ รายวิชา
๓) ปรับยุบรวมรายวิชา ๒ รายวิชาเป็นรายวิชาใหม่ ๑ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
(เดิม)
(ปรับปรุง)
๑๔๒๑ ๒๑๗ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ ๓(๓-๐-๖) ๑๔๒๑ ๒๑๗ ภาษาอังกฤษจากสื่อ
๓(๓-๐-๖)
(English through Movies)
(English through Media)
๑๔๒๑ ๒๑๘ ภาษาอังกฤษจากเพลง
๓(๓-๐-๖)
(English through Songs)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลาดับต่อไปจะได้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
“อานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร (นายวี ร ชาติ หวิ น ค า
นิติกรปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยโดยสานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอวาระ
เรื่ องเพื่อทราบต่อสภามหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง “อานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวิ นั ย ” ตามมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗” โดยได้เสนอข้อเท็จจริงต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานีในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง “อานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ…

๒๙
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยศาสตราจารย์
ประกอบ วิ โ รจนกฏ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า วแล้ ว ต่ อ มา ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งผลการพิจารณาว่า ข้อหารือของมหาวิทยาลัยไม่เข้าเหตุที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณา และยังคงให้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา รวมทั้ง
ยืน ยั น ความเห็ นเดิมตามที่เคยได้ให้ ความเห็นไว้แล้ว รายละเอียดตามหนังสื อ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอความเห็นเป็นข้อสังเกต
๕ ข้อต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ นั้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก ารขอเรี ย นว่ า ในการเสนอความเห็ น เป็ น ข้ อ สั ง เกตรวม ๕ ข้ อ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากข้อเท็จจริงยังกล่าวไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงขอนาเรียนข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม ดังนี้
สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว 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 ขอนาเรียนตัวอย่างกรณีที่
หน่วยงานของรัฐตีความข้อกฎหมายคลาดเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องมาเป็นเวลานานจนสร้างความเสียหาย
แก่ ร าชการ คื อ กรณี ที่ “คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.)” และ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) เห็ น ว่า ก.พ.อ. สามารถมอบอ านาจวินิ จฉั ยอุ ทธรณ์แ ทนให้ อนุ กรรมการ
(อ.ก.พ.อ.) ทาหน้าที่แทนได้ และในทางปฏิบัติก็ปรากฏว่า ก.พ.อ. ได้มอบอานาจให้ อ.ก.พ.อ ทาหน้าที่แทนในการ
วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยฯข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งต่อมาได้เกิด
ผลกระทบต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เนื่ อ งจากกรณี ที่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(นายอภิชาติ จิระวุฒิ) ได้มีหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติ อ.ก.พ.อ. ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติ รวมสองฉบับ ซึ่งทั้งสองกรณี อ.ก.พ.อ. มีมติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิกถอน
คาสั่งลงโทษฯ และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตามเดิม กล่าวคือ
(๑) หนังสือ สกอ. ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ รายนางสาวธาดา สุทธิธรรม ซึ่งถูกคาสั่งลงโทษวินัยไล่ออกจากราชการ
(หมายเหตุ : ผู้อุทธรณ์ถูกมหาวิทยาลัยฯสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา ๓๙
วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใช้อานาจ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งคณบดีโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณี
สั่ งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน ของคณะออกเช็ค ค่าจ้างผู้ เ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็น ชื่อของตนเองและเป็นผู้ รับเงิ น
จานวน ๖๙,๙๔๐ บาท ไป แล้วนาไปจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท และเก็บเงิน
เหลือจานวน…

๓๐
เหลือจานวน ๔๙,๙๔๐ บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินไว้กับตนเองข้ามปีงบประมาณนานกว่าหกเดือน ต่อมาเมื่อ
มีการตรวจสอบพบ จึงได้นาเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่กองคลัง)
(๒) หนั ง สื อ สกอ. ฉบั บ ลงวัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้ งผลการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ ฯ สามราย ได้ แ ก่
นายสุภชัย หาทองคา นางรัชนี นิคมเขตต์ และ นางสายฝน สาราญ
(หมายเหตุ : ผู้ อุ ท ธรณ์ ทั้ ง สามรายถู ก มหาวิ ท ยาลั ย ฯสั่ ง ลงโทษวิ นั ย ร้ า ยแรงปลดออกจากราชการ
ฐานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยประมาทเลิ น เล่ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) กรณีที่มีการทุจริตเงินของมหาวิทยาลัย รวม ๓๔ ครั้ง จานวน
ทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท โดยนายวัชระชัย เขียวโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองคลัง)
ในเบื้ องต้น มหาวิทยาลัย ฯได้ช ะลอการปฏิบัติตามคาสั่ งดังกล่ าวและได้มีห นังสือชี้แจงไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มติ อ.ก.พ.อ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่า
อานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เป็นอานาจของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ อนุกรรมการฯ (เช่น อ.ก.พ.อ.)
หรือบุคคลอื่นใดทาหน้าที่แทนได้ แต่เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงยืนยันให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตาม (เอกสารหมายเลข ๒-๓) ในที่สุด มหาวิทยาลัย ฯ จึงจาต้องปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.อ. ฯ ดังกล่าว โดย
ดาเนินการเพิกถอนคาสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกและไล่ออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
รวมทั้งสิ้น ๔ ราย และมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินเดือนให้กับบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้
(๑) นางรัชนี นิคมเขตต์ มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้
(๑.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๑,๑๒๘,๓๑๐
บาท
(๑.๒) เงิน ตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิ งหาคม ๒๕๕๘ และเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๓๕๗,๘๙๐ บาท
(๑.๓) เงินประจาตาแหน่งบริหาร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน
๑๙๖,๐๐๐ บาท
(๑.๔) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็น
เงินจานวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๒๐๐ บาท
(๒) นางสายฝน สาราญ มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้
(๒.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๘๔๗,๘๔๐
บาท
(๒.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ และเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๒๗๐,๘๖๕ บาท
(๒.๓) เงินรางวัล…

๓๑
(๒.๓) เงินรางวัลประจาปี ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินจานวน ๑,๓๕๘ บาท
รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๖๓ บาท
(๓) นายสุภชัย หาทองคา มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้
(๓.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๑,๒๗๗,๘๓๐
บาท
(๓.๒) เงินตกเบิ ก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ และเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวน ๔๐๕,๓๘๕ บาท
(๓.๓) เงินรางวัลประจาปี ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ รวมเป็นเงินจานวน ๑,๔๔๒ บาท
(๓.๔) ค่าตอบแทน (๒% - ๘%) ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินจานวน ๓,๒๔๕.๙๖ บาท
รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๗,๙๐๒.๙๖ บาท
(๔) นางสาวธาดา สุทธิธรรม มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้ดังนี้
(๔.๑) เงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินจานวน ๖๕๖,๔๔๐
บาท
(๔.๒) เงินตกเบิก ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน
จานวน ๙๙๒,๓๘๐ บาท
(๔.๓) เงินประจาตาแหน่งบริหาร ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน
จานวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท
(๔.๔) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘
รวมเป็นเงินจานวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑,๙๔๕,๘๒๐ บาท
ดังนั้น รวมเงินที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายให้บุคคลทั้ง ๔ รายดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ –
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๖,๖๓๑,๙๘๕.๙๖ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
แปดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)
นอกจากนี้ ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยโต้แย้งคาสั่งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยื่นฟ้อง
ศาลปกครองเพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งดังกล่าวอยู่นั้น มหาวิทยาลัยได้ชะลอการปฏิบัติตาม
มติ อ.ก.พ.อ. ผู้อุทธรณ์จึงไปร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเหตุให้อธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ลับ ที่ ๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฐานจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของ อ.ก.พ.อ. ที่ให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวข้างต้น
ภายหลั ง จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เ พิ ก ถอนค าสั่ ง ลงโทษฯผู้ อุ ท ธรณ์ ต าม มติ อ.ก.พ.อ. แล้ ว ก็ ป รากฏว่ า
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาได้ ห ารือ ไปยัง ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และ “คณะกรรมการ
กฤษฎีกา” มีความเห็นว่า “อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ตามกฎหมาย” และต่อมา
คณะกรรมการ...

๓๒
คณะกรรมการกฤษฎี ก าคณะร่ ว ม (คณะที่ ๒ คณะที่ ๘ และคณะที่ ๙) มี ค วามเห็ น ยื น ยั น ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีคาสั่ง
(ลั บ ) ที่ ๒๔๙/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๗ มิ ถุน ายน ๒๕๕๗ “ยกเลิ ก ”คาสั่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัย อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๙ ได้มีความเห็นในภายหลังว่า
อ.ก.พ.อ. ไม่มีอานาจที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.อ. ได้ตามกฎหมาย จึงทาให้มูลกรณี ที่ว่าอธิการบดีฯจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. หมดสิ้นไป
จึงเห็นได้ว่าความเห็นของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ยึดถือ
ปฏิ บั ติ ดั งนั้ น เมื่ อมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มีค วามเห็ นใน “ปัญ หาข้อ กฎหมาย” แตกต่า งจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงจาเป็นต้องขอให้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ให้ เ ป็ น ยุ ติ เนื่ อ งจากเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง “คณะกรรมการกฤษฎี ก า” ตามมาตรา ๗(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ ๒๕๒๒
นอกจากนี้ ประเด็นที่หารือเป็น “ปัญหาข้อกฎหมาย”เกี่ยวกับผู้มีอานาจหน้าที่ในการตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอธิการบดี ตามความในมาตรา ๔๙ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ “คณะกรรมการกฤษฎี ก า” ได้ เ คยมี ค วามเห็ น ตอบข้ อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ในปัญหากฎหมายลักษณะนี้ไว้แล้ว ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔ แต่ “คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง” กลับมีความเห็นที่ แตกต่างไปจาก “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่
๔๗๕/๒๕๕๔ โดยปราศจากเหตุผลอันมีน้าหนักรับฟังได้ มหาวิทยาลัยจึงยังไม่เห็นพ้องด้วย มหาวิทยาลัยฯจึงประสงค์
ให้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”เป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นยุติ
นอกจากนี้ ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่ อการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก
“ก.พ.อ.” เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” การทาหน้าที่ของ ก.พ.อ. ในการวินิจฉัย
อุทธรณ์ฯจึ งเป็ น เรื่ อ งที่มีความส าคัญเพราะกระทบต่อสถานภาพทั้งสิ ท ธิและหน้า ที่ของคู่กรณี อีกทั้ง “ก.พ.อ.”
ทาหน้าที่เป็น “องค์กรควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร” ด้วย “ก.พ.อ.” จึงควรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและถูกต้องครบถ้วน
ด้ว ยเหตุผ ลตามที่กล่ าวมา ส านักงานกฎหมายฯจึงเห็ นว่า มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีควรทาหนังสือถึง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง เพื่อชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องส่งเรื่องหารือของมหาวิทยาลัยไปให้
“คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมายเหตุ

ระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ขออนุญาตประธานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม...

๓๓
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เพื่ อ ยื น ยั น ให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าเป็ น ผู้ พิ จ ารณาข้ อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เรื่ อ ง “อ านาจการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ” ตามมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖.๒ ผลการพิจารณาคาขอการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
๖.๓ รายงานผลการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๖.๔ รายงานผลการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
๖.๕ ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณี นางวัชรี หาทองคา ร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (ลับ)

การประชุม…

๓๔

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

