รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๖. รองศาสตราจารย์คณ
ุ หญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๑. นายโอภาส เขียววิชัย
๑๒. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๑๔. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
๑๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพนิ ิจธรรม
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
๑๘. นายไท แสงเทียน
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/ผู้ที่ไม่มาประชุม…

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๒๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๒๔. นายฐิติพล ภักดีวานิช
๒๕. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นิติกร สํานักงานกฎหมายและนิติการ

๒. นายนราธิป อาษารักษ์

เริ่มการประชุมเวลา๐๙.๐๐น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๔. นายฐิติพล ภักดีวานิช
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๑.๒ การแสดงความยินดี…

๓
๑.๑.๒ การแสดงความยินดีกับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่านใหม่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยินดีต้อนรับนายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่านใหม่เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้
มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนสํานักงานคณะกรรมการพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการพิจารณา
อนุมัติเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. ตามแนวปฏิบตั ิในการเปิดหลักสูตรใหม่นั้น หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนดําเนินการรับนักศึกษาใน
ปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ แต่ เ นื่ อ งจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งเตรี ย มการรองรั บ ผู้ รั บ ทุ น โครงการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประเภททุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ต่อเนื่องในสาขาวิชาชีววิทยา ประกอบกับโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เป็นความร่วมมือระหว่างที่
ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการให้ทุนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน ๔ รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ต่อมาคณะอนุกรรมการทํางานโครงการฯ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินการ และแจ้งทุนการศึกษา
คงเหลือ ๔๐๐ ทุน คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐ คน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ทันต่อการรับทุนโครงการดังกล่าว
/๓. จึงขอแจ้ง…

๔
จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
จึงขอเรียนที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อโปรดทราบ ในการรับนักศึกษาหลั กสูตรวิท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมทราบ สํานักงานพัฒนานักศึกษาได้จัดทําประกาศ
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ ซึ่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. “รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่”
๒. “มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา”
๓. “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความเสียสละ
มีน้ําใจ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัว
บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๘ ข้ อ ๑ มี ก ารกํ า หนดพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร ๓ พฤติกรรม และ ข้อ ๒ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

/มติที่ประชุม...

๕
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนมีจิตอาสา
และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมให้เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคมของนักศึกษา
๑.๒.๓ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยงิ่ ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย ประจําปี ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย ประจําปี ๒๕๕๕ ให้แก่กรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์การเสนอขอ จํานวน ๒ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ และนางอรวรรณ ชยางกูร
บัดนี้ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
ชั้นสายสะพาย ประจําปี ๒๕๕๕ ปรากฏว่าทั้ง ๒ ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก ในลําดับ ๓๗๖ และลําดับ ๓๘๒ ตามลําดับสําเนาประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง ๒ ท่าน

๑.๒.๔ การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นําเสนอที่ประชุม ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ้างนักกฎหมายเอกชนเพื่อปฏิบัติงานด้านคดี และการบังคับคดีและให้เสนอ
รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ้างฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
พบว่าหากดําเนินการในลักษณะการจ้างเหมารายคดี จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเงินที่สูงมาก และในคดีต่างๆนั้นนิติกร
สามารถดําเนินการได้ในบางขั้นตอน จึงไม่จําเป็นต้องจ้างเอกชนดําเนินการทั้งกระบวนการ ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างนักกฎหมายเอกชน เป็นรูปแบบ
การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดค่าจ้างเป็นอัตรารายเดือน และมอบหมายภาระงานมี
หน้าที่หลักในการให้คําปรึกษา การประสานงานกับพนักงานอัยการ การเตรียมต่อสู้คดี ทางด้านแพ่งและอาญา
ตลอดจนการดําเนินการหลังจากมีคําพิพากษาของศาล (การบังคับคดี) และใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
/มหาวิทยาลัย...

๖
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายรอยอิ น ทร์ ทยุ ติ ธ ร ให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหน้าที่เป็นผู้ให้คําปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านคดีของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ คดีแพ่ง คดีอาญา รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับ อายัด ยึดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งมหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๖๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย,
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย จอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (MCL, George Washington University)
ประวั ติการทํา งาน อดีตผู้พิ พากษาศาลยุ ติธ รรม ปั จจุ บั นเป็ น ที่ปรึก ษาบริ ษัท ทยุติธ รแอนด์
ทยุติธร จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๕ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีนําเสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีคําสั่ง
แต่งตั้ง นายสุรชัย จูมพระบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ให้ดํารงตํ าแหน่งรั กษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น
เนื่ อ งด้ ว ยวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ได้ครบกําหนดแล้ว และเพื่อให้การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อธิการบดีจึงแต่งตั้งให้ นายสุรชัย จูมพระบุตร ดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศต่อไปอีกเป็นเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒.๖ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย…

๗
๑.๒.๖ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และนิติการ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีนําเสนอที่ประชุม ตามที่ได้มี
คําสั่งแต่งตั้ง นายสหรัฐ โนทะยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น
เนื่องด้ วย นายสหรัฐ โนทะยะ มีความจํ าเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารที่คณะ
นิติศาสตร์ จึ งได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายกฎหมายและนิติศาสตร์ อธิ การบดีจึงมีคําสั่งให้
นายสหรัฐ โนทะยะ พ้นจากตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
จึงขอเรียนทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๒เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีนําเสนอที่ประชุม ด้วยข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๕ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเมื่ออธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี และความในข้อ ๗ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
/๑) อธิการบดี…

๘
๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒) กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ํากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
๓) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามความในข้ อ ๕ ประกอบกั บ ข้ อ ๗ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ตําแหน่งคณบดี
คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งจะปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒ ปี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒) กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ํากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
๓) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๔.๒.๒ การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีนํ าเสนอที่ประชุม ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย มีกําหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ลงวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
/ประเด็นเสนอ...

๙
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับคําสั่งจากสภามหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง และดํารงตําแหน่งมาจนใกล้จะ
ครบวาระแล้ว ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ ฉะนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕
(๑) กําหนดว่า “ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” และวรรคสาม
ของข้อเดียวกัน กําหนดว่า “ให้ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี”
ฉะนั้น สํานักงานกฎหมายและนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เห็นสมควร
และเหมะสมต่อไป
มติที่ประชุม
แต่งตั้งศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย อีกหนึ่งวาระ
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตามที่คณะรัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ นั้น
๒. คณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หลักสูตรนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ๕๖๖ คน
๓. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา
/๔ ปี การศึกษา…

๑๐
๔ ปี การศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
มีอ าจารย์ป ระจําหลัก สูตรและรับ ผิ ด ชอบหลั กสูต รที่ มีคุ ณ สมบัติต ามเกณฑ์ม าตรฐานที่กํ าหนด จํ านวน ๕ คน
มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๘,๑๕๐บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ และ
กําหนดการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จึงเห็นสมควร
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวได้
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม อนุ มั ติ โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ แก้ จํ า นวนชั่ ว โมงการเรี ย นหรื อ
ปฏิบัติการของวิชา ๒๓๒ ๓ ๔๑๑ สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่นให้ถูกต้อง
๔.๓.๒ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และประชาคมโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันการขาด
แคลนบุคลากรเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
๒. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว ดั งนี้ หลั กสู ตรนี้ มี ชื่ อ ปริ ญ ญาสอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ย ชื่ อ ปริ ญ ญา ใน
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน
๕ ปี โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก ๒ มีจํ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ า ๓๖ หน่วยกิต
มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และหมวดค้นคว้าอิสระ จํานวน ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา จํานวน ๕ คน จํานวนรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ๕ คน/ปี และแผน ข ๕ คน/ปี ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๒๐,๔๔๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กําหนด จึงเห็นสมควรเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวได้
/จึงขอเรียน…

๑๑
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะคณะศิลปศาสตร์ควรดําเนินการให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพครูรองรับหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อให้สามารถใช้ในการปรับคุณวุฒิครูได้
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี ๒๕๕๕ และการพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเกิดความต่อเนื่องในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบในส่วนขององค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่าวงหน้า (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕.๑
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (สมศ.) และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม
องค์ประกอบที่ ๗ และบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณา แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้ ง นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และแบบประเมินตนเองโดยมอบหมาย
ให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คําแนะนําในการปรับปรุง และฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินตนเองตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว
จึ ง ขอเรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สภา
มหาวิทยาลัย และแบบประเมินโดยตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักเกณฑ์การประเมินตนเองและแบบประเมินโดยตนเอง
ของสภามหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี โดยมี ข้อ เสนอแนะมอบฝ่ า ยเลขานุก ารปรั บ แก้ ไขในส่ ว นที่ ๑ ตามที่
ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง เสนอและดําเนินการประเมินต่อไป

/๔.๔.๒ การประเมิน…

๑๒
๔.๔.๒ การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่การตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) ให้สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการจัดทํา การจัดส่งเอกสาร การประสานงาน การอํานวยความสะดวก การ
รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดทําระเบียบวาระการประชุม และรวมถึงการดําเนินการจัดประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปตามที่กรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เสนอ อีกทั้งเป็นการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะเป็ น ผลต่ อ การพั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๕๕ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะและ
ปรับแก้ไข ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แบบประเมินความพึงพอใจของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการประเมินต่อไป
๔.๔.๓ คําสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอเพิกถอนมติ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ.
และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
นายนราธิป อาษารักษ์ นิติกรสํานักงานกฎหมายและนิติการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑) สํานักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา ในการ
ประชุมวาระลับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กรณีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ทําหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติให้เพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๓ ราย คือ (๑) นางสายฝน สําราญ
/(๒) นางรัชนี นิคมเขตต์…

๑๓
(๒) นางรัชนี นิคมเขตต์ และ(๓) นายสุภชัย หาทองคํา ซึ่งใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออก โดยเสนอว่า
มติอ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. ดังกล่าว มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุหลายประการ จึงมีความจําเป็นที่
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการใช้สิทธิทางศาลต่อไป
๒) สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการที่มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการยื่นฟ้อง
เพิกถอนมติดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง
๓) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายหมายให้นิติกรดําเนินการยื่น
ฟ้อง (๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) (๒) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) และ (๓) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ - ๓
ตามลําดับ ต่อศาลปกครองกลาง ดังนี้
๓.๑) ขอเพิกถอนมติ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓.๒) ยื่นคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี
โดยศาลปกครองกลางได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๓๗๐/๒๕๕๖
๑. ข้อเท็จจริง

•คําสั่งศาลปกครองกลาง (ศาลปกครองชั้นต้น)
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ ๓๗๐/๒๕๕๖
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๔/๒๕๕๖ ไม่รับคําฟ้องและคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อน
การพิพากษาไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ สรุปสาระสําคัญได้ว่า “.... หากให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคําวินิจฉัย
ขององค์กรผู้มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์ได้แล้ว ย่อมขัดต่อหลักการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารและทําให้การ
บังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ขาดประสิทธิภาพและไม่
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ....”รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา เป็น
คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)
๒. ข้อพิจารณา
สํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้ศึกษาวิเคราะห์คําสั่งศาลปกครองกลางแล้ว มีความเห็น ดังนี้
๒.๑ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีหมายเลขดําที่ ๓๗๐/๒๕๕๖ ไว้พิจารณา
พิ พ ากษา โดยมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มิ ใ ช่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายโดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
อันเนื่องมาจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ “อํ า นาจฟ้ อ ง”
ของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ออกคําสั่งลงโทษและผู้ฟ้องคดี
/สํานักงานกฎหมายฯ…

๑๔
สํานักงานกฎหมายฯ เห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
อ.ก.พ.อ. (ทําหน้าที่แ ทน ก.พ.อ.) ซึ่ ง เป็น คํา สั่ง ทางปกครองที่ไม่ช อบด้ วยกฎหมาย และไม่มีผ ลบัง คั บ ทาง
กฎหมายมาแต่แรก เนื่องจากเป็นคําสั่งที่มีข้อบกพร่องและผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงหลายประการตาม
คําบรรยายฟ้อง ย่อมทําให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ
เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ ตลอดจนควบคุมดูแลการรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถกระทําการใดๆ ที่มิชอบด้วย
กฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติธรรมได้
๒.๒ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการยื่นฟ้องรวมทั้งสิ้น ๕ ประเด็น แต่ปรากฏว่า ศาลได้
วินิจฉัยเพียง ๒ ประเด็น แต่ยังมีเรื่องที่เป็นสาระสําคัญอีก ๓ ประเด็นที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยไว้ ทั้งที่ประเด็น
เหล่านี้มีน้ําหนักเพียงพอที่ทําให้เชื่อได้ว่าคําสั่งที่กระทําเป็น มติของ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. มิได้
จัดทํา“คําวินิจฉัย” ที่มีการลงลายมือชื่อกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น ตามแบบนิติกรรมทางปกครองตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากพยานเอกสาร และเป็นประเด็นที่ศาลมิได้นํามาพิจารณาและวินิจฉัยไว้
สํานักงานกฎหมายฯ เห็นว่า การพิจารณาคําฟ้องโดยศาลปกครองกลาง มีความไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติ อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน
ก.พ.อ. จึงยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยศาลปกครองให้เป็นที่ยุติ
นอกจากนี้ ในประเด็นที่ศาลปกครองกลางวินิจฉัยไว้สองประเด็น เมื่อพิเคราะห์โดยรอบคอบแล้ว
พบว่า คําวินิจฉัยดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในหลายประการ
๒.๓ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งศาลฯ
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการต่างๆ ในคดีนี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรณีรองศาสตราจารย์
ธาดา สุทธิธรรม ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกันที่ได้ดําเนินการไปก่อนหน้านี้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด สํานักงานกฎหมายฯ จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายใน ๓๐ วันต่อไป รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐(ลับ)/๑๐๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒.๔ เหตุการณ์อื่นๆที่เป็นผลต่อเนื่องกับคดีนี้
อนึ่ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ อย่ า งรอบด้ า น
สํานักงานกฎหมายและนิติการ จึงขอสรุปเหตุการณ์ที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัย ได้ชะลอการปฏิบัติ
ตามมติ อ.ก.พ.อ. ฯ และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ดังนี้
/๑. นางรัชนี นิคมเขตต์...

๑๕
๑. นางรัชนี นิคมเขตต์ ผู้อุทธรณ์ (ซึ่ง อ.ก.พ.อ.ฯ ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. ได้มีมติให้เพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษปลดออกจากราชการ) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอธิการบดีต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขดําที่
๖๖๖/๒๕๕๖ ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยกล่าวหาว่า อธิการบดีปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นตามมติ อ.ก.พ.อ.ฯ รายละเอียดปรากฏตามคํา
ฟ้องคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๖๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓)
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๕๓๕๑ ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า ได้รับหนังสือหนังสือร้องเรียนจากนางรัชนี
นิคมเขตต์ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายสุภชัย หาทองคํา ความว่า มหาวิทยาลัยฯ
ยังมิได้ปฏิ บั ติใ ห้ เป็น ไปตามมติอ.ก.พ.อ. ทํ าหน้าที่ แ ทนก.พ.อ. ในการประชุม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่มีมติให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการและให้รับผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ
ตามเดิม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี มิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ถือว่าเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ตามความในมาตรา
๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นความผิดอาญาฐาน
เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ จึงเห็ นควรให้อธิการบดีปฏิบัติใ ห้เป็นไปตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินการต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๕๓๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)
ในเรื่องดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการดังนี้
(๑) มีหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๐๒๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๖ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในการที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ชะลอการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ.ฯ (ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ.) เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานว่า มติอ.ก.พ.อ. ดังกล่าว มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุหลายประการ ฉะนั้น จึงมีความจําเป็น
ที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้สิทธิทางศาล และให้ชะลอการปฏิบัติตามมติดังกล่าวออกไปก่อน ในระหว่างรอผลการ
พิจารณาในคดีปกครอง และหากต่อมาคดีเป็นอันถึงที่สุดแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงจะดําเนินการต่อไป และจะแจ้ง
ความคืบหน้าให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙
(๑)/๐๒๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕)
(๒) มี ห นั ง สื อที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๐๒๔ ลงวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรี ยน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. เกี่ ยวกับอุทธรณ์ ร้ องทุ กข์ และ
จรรยาบรรณ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้แจ้งคําสั่งปกครองกลางและแนวทางการดําเนินการต่อไปของมหาวิทยาลัยฯ
พร้ อ มกั บ ได้ ข อให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาเหตุ ผ ลทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนชี้แจงตามหนังสือข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยฯ
ทราบโดยเร็ว เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯจะได้ถือปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/ต่อไป…

๑๖
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๐๒๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๖)
ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๗๑๑๒
ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่ อ ง ขอให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ อุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ และ
จรรยาบรรณ ถึงอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลคดีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ยื่นฟ้องคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. ต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟ้อง
และคําขอของมหาวิทยาลัยฯ โดยขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทบทวนการปฏิบัติตามมติอ.ก.พ.อ.
ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. อีกครั้งหนึ่งนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไปนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธณ์กรณีข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.๒๕๔๙ ฉะนั้น เมื่อ
อ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการของผู้
อุทธรณ์ทั้งสามราย และให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายกลับเข้ารับราชการดังเดิม และสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ทั้งสามรายโดย
การตัดเงินเดือน เมื่ออ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ
แล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้เป็นไปมติดังกล่าวต่อไป
หากต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และผลการวินิจฉัยของ
ศาลเป็นประการใด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอ.ก.พ.อ. ทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในฐานะหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องจะผูกพันตามเงื่อนไขคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยต่อไป ฉะนั้น จึงยืนยันให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๗๑๑๒ ลงวันที่๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เรื่องขอให้ปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ(เอกสารหมายเลข
๗)
๒.๕ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอื่นๆ
กรณี ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ ในรายของรองศาสตราจารย์ ธ าดา สุ ท ธิ ธ รรม ซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
ยื่นอุท ธรณ์คําสั่งไม่ รั บคําฟ้องไว้ พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งต่อมา รองศาสตราจารย์ธาดาฯ ได้ยื่นฟ้อง
อธิการบดี รวม ๒ คดี ดังนี้
/๑. คดีปกครอง…

๑๗
๑. คดีปกครองศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดําที่ ๒๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ล่ า ช้ า เกิ น สมควร กรณี ก ล่ า วหาว่ า อธิ ก ารบดี ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ อ .ก.พ.อ. ทํ า หน้ า ที่ แ ทนก.พ.อ.
รายละเอียดปรากฏตามคําฟ้องคดีหมายเลขดําที่ ๒๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๗)
๒. คดีอาญาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีหมายเลขดําที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยกล่าวหาว่า อธิการบดีปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นตามมติอ.ก.พ.อ. รายละเอียด
ปรากฏตามคําฟ้องคดีหมายเลขดําที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๘)
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นในแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ดําเนินการยื่นอุทธรณ์คดีปกครองหมายเลขดําที่ ๓๗๐/๒๕๕๖ ต่อศาลปกครองสูงสุด
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้มีคําสั่ง (ครบกําหนดยื่นอุทธรณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖) ทั้งนี้ ตามความในมาตรา
๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๙/๑ พร้อมกับการยื่น
คําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
(๒) ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ยื น ยั น ให้
มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทําหน้าที่แทนก.พ.อ. ที่
แจ้ ง ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑๐)/๗๑๑๒ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่ อ ง ขอให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ อุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ และจรรยาบรรณ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วันต่อไป หรือ
(๓) มีมติหรือวางแนวทางดําเนินการเป็นอย่างอื่น ที่มีผลเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางเดิม
ทั้งนี้ ตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒)
(๑๓) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๐
มติที่ประชุม เสียงส่วนใหญ่มีความเห็นดังนี้
๑. รับทราบ เรื่องที่มหาวิทยาลัยจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําที่
๓๗๐/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๔/๒๕๕๖
๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สํานักงานกฎหมายและนิติการนําเสนอ
แล้ว เชื่อว่ามติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ทําหน้าที่แทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถ้าหากปฏิบัติตาม
/คําสั่งของเลขาธิการ…

๑๘
คําสั่งของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สั่งให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.อ.
แล้วสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอาจมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา และอาจมีความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพ้นจากความรับผิดในกรณีนี้ จึงขอให้
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งยืนยันคําสั่งทางปกครองของเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีดังกล่าว โดยมีมติของ ก.พ.อ. ที่ได้พิจารณาปัญหานี้แล้ว หากผลการ
พิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นอย่างไร มอบมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติดังกล่าวต่อไป
ทั้ ง นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งบัญญัติให้
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและ
หน้าที่“(๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”
ส่วน (๑) นายไท แสงเทียน (๒) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร และ (๓) นายโอภาสเขียววิชัย เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยไม่มีอํานาจพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพราะอํานาจในการสั่งบรรจุข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอํานาจของอธิการบดีตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นสิทธิของอธิการบดีใน
ฐานะผู้ฟ้องคดี และเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสั่งบรรจุข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๔ ราย กลับเข้ารับ
ราชการ ตามความในมาตรา ๖๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (ลับ)

/การประชุม…

๑๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ กําหนดในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๖

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

……............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝา่ ยแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุมและ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

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

