๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
๘. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร
๑๐. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
/๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์…

๒
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๔. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๕. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๖. นายเสวก บุญกาญจน์
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จานวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๓. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ ข้อสังเกตของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับระเบียบพัสดุของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ภายใต้กากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การที่สถาบั นอุดมศึกษาต่างๆ ออกข้อบังคับ หรือระเบียบพัสดุของแต่ล ะสถาบันอุดมศึ กษาได้ โดยที่ในระเบียบ/ข้อบังคับดังกล่าวอาจมิได้กาหนดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต้องส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และ
กรมสรรพากร ไว้ในระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งต่างจากการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นมาตรการที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ามี
ความจาเป็นที่หน่วยรับตรวจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องถือปฏิบัติ จึงขอกระทรวงศึกษาธิการกากับให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง กาหนดหน้าที่ดังกล่าวไว้ ในระเบียบพัสดุหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ด้วย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้แจ้งความประสงค์
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ส่ง มาด้วย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อไป และแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อจะได้
รวบรวมเป็นข้อมูลแจ้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การถูกฟ้องคดีเรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่ศาลปกครองอุบลราชธานีนัดไต่สวนคาขอทุเลาการบังคับตามมติที่ประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คดี ห มายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ ระหว่ า ง รองศาสตราจารย์ สั ม มนา มู ล สาร
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนายสุภชัย หาทองคา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศาลมีคาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปให้ถ้อยคาต่อศาลในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้รับมอบอานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ไปให้ถ้อยคาต่อศาลปกครองอุบลราชธานีในวันและเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ...

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ชั้นต่ากว่าสายสะพาย ประจาปี ๒๕๕๖
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้น ต่ ากว่ า สายสะพาย ประจ าปี ๒๕๕๖ ให้ แ ก่ ศาสตราจารย์พิ เ ศษจอมจิน จั น ทรสกุ ล นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
บั ด นี้ กลุ่ ม งานราชกิ จ จานุ เ บกษา ได้ เ ผยแพร่ ป ระกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ากว่า
สายสะพาย ประจาปี ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ดังรายละเอียดปรากฏตามสาเนาประกาศฯ ที่แนบ
มาพร้อมนี้
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รายศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
นายเสวก บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ ดังนี้
๑.๑ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษวินัย
ปลดออกจากราชการ ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ๒ กรณี กล่าวคือ
กรณีที่ ๑ การทาสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลังกับเอกชน
กรณี นี้ มี มู ล เหตุ ม าจาก เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
โดยศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีในขณะนั้น ได้ทาสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาสี่หลังร่วมกับ
บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ โดยมีข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยผ่อนค่าก่อสร้างหอพัก
เป็ น รายเดื อ น รวมระยะเวลา ๒๕ ปี หรื อ ๓๐๐ เดื อ น รวมเงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งผ่ อ นช าระเป็ น เงิ น
จานวน ๖๘๙,๘๐๒,๕๘๘ บาท โดยแยกเป็นเงินต้น จานวน ๒๖๕,๘๙๙,๘๗๔.๒๘ บาท และดอกเบี้ย อีกจานวน
๔๒๓,๙๐๒,๗๑๓.๓๐ บาท หลังจากทาสัญญาแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด
ได้ทาสัญญาโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดให้กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ บริษัทกาจรกิจก่อสร้าง จากัด ได้เสนอขายคืนหอพักทั้งโครงการให้มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
/ในวงเงิน…

๕
ในวงเงิน ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจึงนาข้อเสนอของบริษัทเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ดาเนินการตรวจสอบการทาสัญญาดังกล่าวว่ามีลักษณะที่เสียเปรียบเอกชนหรือเอื้อประโยชน์
แก่เอกชนหรือไม่ ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น และได้มีหนังสือ
หารือไปยังสานักงานอัยการสูงสุด
ต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้รายงานผลการสอบสวนต่ออธิการบดี โดยมีความ
เห็นว่า กระบวนการที่มาสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ไม่ได้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การดาเนินการเกี่ยวกับโครงการหอพักของโจทก์เป็นการดาเนินการตามโครงการที่
มีลักษณะเสียเปรียบเอกชนหรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน เพราะเหตุว่าในการทาสัญญาดังกล่าว ไม่มี
การประเมินราคากลางของราคาก่อสร้างและให้บริษัทกาจรกิจก่อสร้างจากัด เป็นผู้กาหนดราคาค่าก่อสร้างแต่เพียง
ฝ่ า ยเดี ย ว ทั้ง เป็ น ฝ่ ายก าหนดค่ า ตอบแทนท้า ยสั ญ ญาแต่ เ พีย งฝ่ า ยเดี ย ว ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสี ย เปรี ย บเอกชน
นอกจากนี้การด าเนิน การเพื่อให้ไ ด้ มาซึ่งสัญญาดังกล่า วก็ไ ม่ไ ด้ปฏิบัติตามระเบียบราชการที่เ กี่ยวข้อง ทาให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการที่ต้องผูกพันชาระมูลหนี้ตามสัญญาซึ่งมีราคาสูง
กว่าความเป็นจริง เป็นเงินจานวน ๖๖,๖๕๔,๔๒๑.๒๘ บาท
มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการทางวินัยกับ ศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้อนุมัติและผู้ลงนามในสัญญา และ พวก ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผล
การสอบสวนและเสนอให้ลงโทษปลดศาสตราจารย์ประกอบ ฯ ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทาง
ราชการ หรื อ ขาดการเอาใจใส่ ร ะมั ด ระวั ง รั ก ษาประโยชน์ ข องทางราชการ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรงเห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกคาสั่งลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๖ ลงโทษตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
กรณีที่ ๒ กรณีการใช้จ่ายเงินหรืออนุมัติการใช้เงินทดรองราชการ (Petty Cash) และการอนุมัติ
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากร
กรณีนี้มีมูลเหตุสืบเนื่องจากรายงานของกองคลัง พบว่า ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งและเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ติดหนี้เงินยืมทดรองราชการของอธิการบดี
(Petty cash) จานวนกว่าสี่ล้านบาท โดยมีการยืมเงินไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆแล้วไม่นาเงินมาชาระคืนสะสมมาหลาย
ปี นอกจากนี้ พบว่า ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ประกอบ ฯ ได้อนุมัติให้บุคลากรกู้ยืมเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทุกสถานภาพ ทั้งข้าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ างประจา และ ลู กจ้างชั่ว คราว รวมทั้งสิ้ น ๑๖๘ คน รวมเป็นจานวน
๔๕,๐๑๑,๔๒๘.๐๐ และจานวนที่จ่ายไปแล้ว ๓๗,๒๕๘,๙๓๐.๙๑ บาท โดยไม่มีการติดตามให้บุคลากรคืนเงินยืม
มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และคณะกรรมการได้รายงาน
ต่ออธิการบดี สรุปความว่า ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในขณะนั้น ได้ยืมเงิน
ทดรองราชการไปเปิดบัญชีส่วนตัวจานวนห้าล้านบาท จากนั้นได้มีการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน โดยเป็นการใช้จ่ายเงินที่
/ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์…

๖
ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๖ อีกทั้งเป็นการใช้จ่ายเงิน
โดยไม่มีแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยรองรับ และในการเบิกจ่ายเงินไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบด้าน
การเงินของทางราชการ ทาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความเสียหายอย่างน้อย ๔,๔๕๕,๕๐๗ บาท นอกจากนี้
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้อนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ทุนสาหรับการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวได้ใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในการดาเนินการเป็นจานวนมากกว่ าสามสิบสี่ล้านบาท โดยที่ไม่มีอานาจตามกฎหมาย และการดาเนินการดังกล่าวก็
มิได้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๔, ๗ และข้อ ๘ และยังได้อนุมัติให้บุคลากรทั้ง ๑๔ ราย
แปลงหนี้เป็นทุน ทั้งที่ไม่มีอานาจตามกฎหมายให้กระทาได้แต่อย่างใด ทาให้บุคลากรเข้าใจว่าตนเองได้รับการแปลงหนี้
เป็นทุนแล้ว และไม่ยอมชาระหนี้ตามสัญญากู้ที่ได้ทาไว้กับมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง จานวนกว่าห้าล้านบาท การกระทาดังกล่าวของศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ และขาดการกากับดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเสนอให้ดาเนินการทางวินัย
และทางละเมิดกับศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๔ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ นั ย และ
ตั้ง คณะกรรมการสอบสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิด เพื่อ พิ จารณาหาผู้ รั บผิ ด ชอบ ต่อ มหาวิ ทยาลั ย ทั้ง นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต รวจสอบอ านาจในการตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย โดยยึ ด แนวค าวิ นิ จ ฉั ย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา บันทึกเรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔
ต่อมาวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี
โดยมี ค วามเห็ น เป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า ศาสตราจารย์ ป ระกอบ วิ โ รจนกู ฏ ข้ า ราชการบ านาญ ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อครั้งดารงตาแหน่งอธิการบดี ได้กระทาผิดวินัยร้ายแรงกรณี
ใช้เงินหรืออนุมัติการใช้เงินทดรองราชการ (Petty Cash) และการอนุมัติให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกู้ยืม
เงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ แบบแผนของทางราชการ มติค ณะรัฐ มนตรี หรือ
นโยบายของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
ฐานปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการโดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ อไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ แบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ
๑.๒ มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผู้มีอานาจในการออกคาสั่งลงโทษ โดยมีหนังสือหารือไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสือ ต่อมา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/ได้มีหนังสือ…

๗
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งตอบข้อหารือ ความว่า เมื่อศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้พ้นวาระ
การดารงตาแหน่งอธิการบดีพร้อมกับเกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ การดาเนินการทางวินัย
จึงต้องถือว่าเป็นกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ซึ่งตาม มาตรา ๔๙
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกั บ มาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีคนปัจจุบัน ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการสอบสวนต้องรายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการ
สอบสวนต่ออธิการบดีในฐานะผู้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น กรณีนี้ อธิการบดีคนปัจจุบัน จึงเป็นผู้มี
อานาจลงนามในคาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏได้ เทียบเคียงความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามสาเนาบันทึก
๑.๓ ต่อมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกคาสั่งลงโทษปลดออกศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
จานวน ๒ ฉบับ โดยอธิการบดีคนปัจจุบัน (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ฯ) เป็นผู้ลงนามในคาสั่ง ทั้งนี้ ตามความเห็นของ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ คาสั่ งมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ลั บ ที่ ๔๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๖ (กรณีการใช้จ่ายเงินหรืออนุมัติการใช้เงิ นทดรองราชการ (Petty Cash) และการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้ แก่บุ คลากร) และคาสั่ งมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
(กรณีสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง)
๑.๔ ศาสตราจารย์ประกอบ ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทั้ง ๒ กรณี ต่อคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๖
ต่อมาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
(อ.ก.พ.อ.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังอธิการบดีว่า อ.ก.พ.อ. ได้มีมติ ให้เชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็น ดั งนี้ ๔ ประเด็น พร้ อ มทั้ง เอกสารที่เกี่ ยวข้อ ง รายละเอี ยดปรากฏ (ทั้งนี้ หนั งสื อดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ แ จ้ง ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชี้แจงประเด็นเรื่องอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจึงได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับแจ้ง พร้อมกับส่งพยานหลักฐานไปยัง ประธาน อ.ก.พ.อ.
รายละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสือ
๒. ข้อเท็จจริง
ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ลับ ที๋ ศธ ๐๕๒๙(๒)๓.๑๖/๔๔๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ จานวน ๑ ฉบับ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษปลดออกจากราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีรายศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจนกูฏ ทั้งสองกรณี ตามคาวินิจฉัยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และคาวินิจฉัยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีมติเป็นอย่างเดียวกันทั้งสองกรณี ดังนี้
/(๑) คณะกรรมการ…

๘
(๑) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การอุทธรณ์ของ
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด เห็นควรรั บอุทธรณ์ไว้พิจารณา
เนื่องจาก ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่ งข้อบั งคับ ก.พ.อ. ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ
หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) คาสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งสองกรณี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจน
กูฏ รับราชการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ครบวาระการดารงตาแหน่งอธิก ารบดีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การดาการทางวินัยกับ
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จึงเป็นการดาเนินการภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ ตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
อย่างไรก็ตาม โดยมูลเหตุแห่งการดาเนินการทางวินัยเกิดขึ้นในขณะที่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจน
กูฏ ยังรับราชการและดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าต่อมาศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจน
กูฏ จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ที่มีอานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจึงต้องหมายถึงผู้บังคับบัญชาคนสุ ดท้ายของศาสตราจารย์ประกอบ
วิ โ รจนกู ฏ ก่ อ นที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในฐานะที่ เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ทาหน้าที่
แทน ก.พ.อ. ได้เคยวิ นิ จ ฉั ย ไว้ ในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๖ ไม่ ใช่อ ธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยแก่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ต้องเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ใช่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉะนั้น คาสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสั่งลงโทษศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ตาม
กระบวนการสอบสวนตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ลับ ที่ ๑๕๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ และ
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสั่งลงโทษศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจนกูฏ ตามกระบวนการสอบสวนตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลับ ที่ ๑๔๘๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สาหรับอุทธรณ์ในประเด็นอื่นจึงไม่จาต้องวินิจฉัย
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๗ วั น ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ฟังขึ้น จึงมีมติให้เพิกถอน
/คาสั่ง…

๙
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
และคาสั่งมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ลับ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๖
๓. การดาเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓.๑ มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายสานักงานกฎหมายและนิติการ พิเคราะห์คาวินิจฉัย ก.พ.อ. และ
ให้ความเห็นในประเด็นเกี่ ยวกับการอานาจการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสานักงานกฎหมายและนิติการมีความเห็นว่า คาวินิจฉัยของ
ก.พ.อ. ทั้ง ๒ กรณี ที่วินิจฉัยว่า อธิการบดีคนปัจจุบันไม่มีอานาจออกคาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยศาสตราจารย์
ประกอบ ฯ ได้ เพราะเป็ น อ านาจของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา นั้ น ขั ด แย้ ง กั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎี ก า และ ความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ แ จ้ ง ตอบข้ อ หารื อ ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วางแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้
กล่าวคือ ตามบันทึกความเห็นสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บันทึกเรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔ เรื่อง ผู้มีอานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า “…จนระยะเวลาล่วงเลยมาและผู้ถูก
กล่าวหาได้พ้นจากตาแหน่งอธิการบดีและรักษาราชการแทนอธิการบดี และได้ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการในตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ หากจะดาเนินการทางวินัยในขณะนี้จึงต้องถือว่าเป็นกรณีข้าราชการพล
เรือนในสถาบัน อุดมศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัย และเป็นหน้าที่ของผู้ บังคับบัญชาในการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาฯ
โดยผู้ บั งคับ บั ญชาที่มีอานาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้กาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย...”
ดังนั้น เมื่อเทียบเคียงความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่มี
ลักษณะและพฤติการณ์ที่ใกล้เคีย งกัน เนื่ องจาก ศาสตราจารย์ประกอบ วิโ รจนกูฏ ได้พ้นจากตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งต่อมาถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัยในขณะที่ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยย่อมเป็นไปตาม
พระราชบั ญญั ติของมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ ที่บัญ ญัติใ ห้ อธิ การบดี
(คนปัจจุบัน) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีคนปัจจุบันจึงเป็นผู้มีอานาจ
ออกคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอดีตอธิการบดีที่ พ้นจากวาระไปแล้วตามความในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งถึงวรรค
สาม และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๑.๒ ขัดแย้งกับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่แจ้งตอบข้อหารือให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติ กล่าวคือ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งตอบข้อหารือของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ความว่ า “...ตามมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
/กระทรวง…

๑๐
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
สถานศึกษาของรัฐที่สังกัดเป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้วย ดังนั้นผู้มีอานาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน
กรณี ที่ อ ธิ ก ารบดี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด วิ นั ย จึ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามเมื่อศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้พ้นวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีพร้อมกับ
เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ การดาเนินการทางวินัยจึงต้องถือว่าเป็นกรณีข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ซึ่งตามาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีในฐานะผู้บังคั บบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการ
สอบสวนต้องรายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวนต่ออธิการบดีในฐานะผู้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ดั ง นั้ น กรณี นี้ ท่ า น(อธิ ก ารบดี ค นปั จ จุ บั น ) จึ ง เป็ น ผู้ มี อ านาจลงนามในค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย อย่ า ง
ร้ายแรง ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ได้เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔”
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการตอบข้อหารือดังกล่าว ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ความเห็นว่า อธิการบดีคนปัจจุบันเป็น ผู้บังคับบัญชาอธิการบดีที่พ้นจากตาแหน่ง และเกษียณอายุราชการไปแล้ ว จึงมี
อานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและออกคาสั่งลงโทษทางวินัยได้วินัย
๓.๑.๓ ฉะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ โดยเทียบเคียงความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกทั้ง ได้มีความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนการออกคาสั่งดังกล่าวอีกทางหนึ่ง คาวินิจฉัยของ ก.พ.อ. เกี่ยวกับอานาจในการ
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยทั้งสองกรณีดังกล่าว จึงอาจมีปัญหาข้อกฎหมาย ที่ยังไม่เป็นที่ยุติ
๓.๑.๔ อนึ่ง ในคาวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ทั้ง ๒ กรณี ปรากฏว่า ก.พ.อ. มิได้ทาการวินิจฉัยเนื้อหาอัน
เป็นพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดวินัยร้ายแรงของศาสตราจารย์ประกอบฯ ทั้ง ๒ กรณี คาวินิจฉัยดังกล่าว ส่งผล
ให้ ศาสตราจารย์ ป ระกอบ ฯ หลุ ดพ้น จากความรับผิ ดทางวินัยทั้ง ๒ กรณีไปโดยปริยาย เพราะว่า มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีไม่สามารถดาเนินการเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับ
ศาสตราจารย์ประกอบฯได้อีก เนื่องจากบุคคลดังกล่าวพ้นจากราชการไปแล้วเกินกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ บั ญ ญัติ ใ ห้ “ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตายอาจถูกดาเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการได้ แต่ต้องดาเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ…”
๓.๒ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และขอให้ ก.พ.อ. ทบทวนและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่
๓.๓ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ก.พ.อ. ตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.อ. จะมีการแก้ไขคาวินิจฉัยเป็น
อย่างอื่น
/จึงเรียนที่ประชุม…

๑๑
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
๑. คาวินิจฉัย ก.พ.อ. ทั้ง ๒ กรณี
๒. ผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีการอภิปราย ดังนี้
- ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ มีข้อสังเกตว่า คาวินิจฉัย ก.พ.อ. ทั้ง ๒ กรณี ไม่มีการ
ลงลายมือชื่อของกรรมการ ก.พ.อ. ที่ทาการวินิจฉัย ส่วนการที่มีหมายเหตุในคาวินิจฉัยว่าให้ถือเอารายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแทนการลงลายมือชื่อในแบบคาวินิจฉัยนั้น ไม่น่าจะถูกต้องตามข้อบังคับ ก.พ.อ. ฯ เอง จึงขอให้ มหาวิทยาลัย
ทาหนังสือแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ดาเนินการให้กรรมการที่ทาการวินิจฉัยลงลายมือชื่อ
ในคาวินิจฉัย ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานของทางราชการ นอกจากนี้ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า
การเพิกถอนคาสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกศาสตราจารย์ประกอบนี้จะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานใดบ้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กองแผนงานได้แจ้งเวียนแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะ/วิทยาลัย/สานัก/หน่วยงาน ได้เสนอแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานมาเพื่อประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
แผนภาครับ รวมทัง้ สิ้น ๑,๕๐๗,๘๒๖,๒๐๐ บาท บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท
 เงินรายได้ จานวน ๖๒๓,๖๔๐,๔๐๐ บาท โดยจาแนกเป็น
/- ประมาณการรับ...

๑๒
- ประมาณการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔๓๕,๔๒๙,๒๘๐ บาท
- ประมาณการรับ เงิน รายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการดาเนินงาน เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก จานวน ๑๔๖,๘๕๐,๖๒๐ บาท
- เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จานวน ๔๑,๓๖๐,๕๐๐ บาท
แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๗,๘๒๖,๒๐๐ บาท จาแนกเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๘๘๔,๑๘๕,๘๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ)
 เงินรายได้ จานวน ๖๒๓,๖๔๐,๔๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ)
จากแผนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับ
แผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสานักวิทยบริการ ได้พิจารณานาเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในส่วนเงิน
รายได้ของหน่วยงานมาสมทบในภาครับเพื่อให้สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการดาเนินงานที่สาคัญและ
จาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้เงินเพื่ อชาระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายสาหรับ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) โดยใช้
งบประมาณจานวน ๒,๓๖๘,๒๗๐ บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อ สนับสนุนการทาวิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาควิชา เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ (ตารา) สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก โดยใช้งบประมาณ
จานวน ๕,๔๐๖,๘๐๐ บาท
- คณะศิล ปศาสตร์ : มีค วามจ าเป็น ต้องใช้ งบประมาณเพื่อช าระค่า สาธารณูปโภค และจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ให้
เป็นไปตามสัดส่ วนเกณฑ์ป ระกัน คุณภาพ เพื่อเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อช าระค่าสาธารณูปโภค เพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยที่ชารุดตามอายุการใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างลานกิจกรรมสาหรับ
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณ จานวน ๖,๐๒๑,๗๐๐ บาท
- คณะบริหารศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารของ
คณะบริหารศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ จานวน ๕,๕๙๔,๓๕๐ บาท
- คณะพยาบาลศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา โดยใช้งบประมาณ จานวน ๑,๔๖๔,๐๐๐ บาท
- คณะนิติศาสตร์ : มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสาหรับจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร โดย
ใช้งบประมาณจานวน ๙,๓๐๒,๐๘๐ บาท
- สานักวิทยบริการ : มีความจาเป็นต้องใช้ งบประมาณเพื่อสมทบจ่ายค่าสาธารณูป โภค โดยใช้
งบประมาณจานวน ๑,๒๐๓,๓๐๐ บาท
/จึงเรียนที่ประชุม...

๑๓
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัตแิ ผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะบริ ห ารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และส านักวิทยบริการ
ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมตั้งประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการพิจารณานาเงินสะสมของแต่ละคณะ/สานัก มาใช้และ
ต้องมีการแสดงรายการที่นาเงินมาใช้มีความจาเป็นอย่างไรประกอบด้วย
๒. กองแผนงานควรแสดงตารางการเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายรับที่ได้จากแผนปีที่ผ่านมา
ประกอบการจัดทาแผนในปีถัดไปด้วย
๓. มหาวิทยาลัยควรจาแนกงบลงทุนตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ควรรวมไว้เฉพาะกลยุทธ์ที่ ๖
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. อนุมัติประมาณการรายจ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสานักวิทยบริการ และอนุมัติใช้
เงินคงเหลือสะสมตั้งประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๔.๑.๑.๒ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายนภดล พั ฒ นะศิ ษ อุ บ ล ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยการเงิ น และ
ทรัพย์สิน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจาก กองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล
การเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งต้องจัดทารายงานทางการเงิน
ทุกไตรมาส ประกอบกับ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายรายคณะ / สานัก ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
/๓. การวิเคราะห์…

๑๔
๓. การวิเคราะห์งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบข้อมูล ๒ ปี
๒. มอบมหาวิทยาลัยให้ไปตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
“หัวข้อ ๑.๓ ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน” โดยระบุว่าระบบ UBUFMIS ยังไม่สมบูรณ์ โดยยังไม่ครอบคลุมเงิน
รายได้หรือรายจ่ายประเภทใดบ้าง โดยเฉพาะเงินกองทุนของคณะ/หน่วยงาน
๓. มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบแผนกับผลการดาเนินการว่าเป็นอย่างไร
มติที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบ และมอบกองคลังดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย ก.พ. ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ โดยใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาใช้อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อใช้ในการ
กาหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือน
ของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรองโดยอนุโลม
เพื่อให้เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๗ และสอดคล้องกับหลักการการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสานักงบประมาณได้ใช้อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นฐานในการคานวณงบประมาณสาหรับ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ จึงเห็นควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ ร่า งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง การกาหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
- แก้ไขข้อที่ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้ย้าย
ไปอยูท่ ้ายสุดบรรทัดสุดท้ายก่อนวันที่ และให้ใช้คาว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
/๔.๑.๒.๒ รายงาน…

๑๕
๔.๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) โดยมีประเด็นความเสี่ยง ๒
ประเด็น ดังนี้
๑. งบประมาณไม่เพียงพอ
๒. หลักสู ตรต่างๆ ในคณะยั งขาดความโดดเด่น และมหาวิทยาลั ยไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ทาให้
จานวนการรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากผลการดาเนินงานพบว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยมีการดาเนินการตามวิธีการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงตามที่กาหนด แต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม และมหาวิทยาลัยได้รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริห ารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินันท์
ประสิทธิ์ภูริปรีชา จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
กาหนดในข้อ ๕ ในกรณีที่วาระการดารงตาแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” และดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ
๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
/ดังนั้น…

๑๖
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
…………………………………………………………………………………..…………………...
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน
เป็นกรรมการ
....................................................................................................................
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒ คน
เป็นกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………
๔) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๕. ประธานสภาอาจารย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔.๒.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี นั้น
เนื่องด้วยอธิการบดี ได้ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา ๔ ปี ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี ตามข้ อ ๕ และ ข้ อ ๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
/๑. กรรมการ...

๑๗
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการจานวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่ ๒.๑ .....................................................................
๒.๒ ......................................................................
๓. กรรมการจานวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มปี ระสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ากว่าระดับ
คณบดีหรือเทียบเท่า
ได้แก่ ๓.๑ ......................................................................
๓.๒ ..................................................................... .
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

เลขานุการ

จึงเรี ยนที่ป ระชุ มสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ

อธิการบดี ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

/๔.๒.๓ การแต่งตั้ง…

๑๘
๔.๒.๓ การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออีก ๑ ปี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย
ตาแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีภาระงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
เพื่อให้ เป็น ไปตามกฎหมายที่บั งคับ ใช้ รวมทั้ง ให้ ความเห็ นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(๒) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย
(เช่น การจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง)
(๓) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
เห็นว่าเป็นความจาเป็นต้องให้คาปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
(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 ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมายต่ อ ที่ ป ระชุ ม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งที่
สภามหาวิทยาลัยขอคาปรึกษา
(๓) มาร่วมประชุมให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
(๔) ให้ ค าปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ แ ละไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ค โทรนิ ก ส์ แก่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา
ตรวจสานวนต่างๆ จัดทาเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถกากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น
การทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มี ทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดทา
คาสั่งทางปกครอง และการดาเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น
/ดังนั้น...

๑๙
ดังนั้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ อัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓)
นางจุฑามาศ หงส์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ สานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จ
การศึกษา จานวน ๓๙ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓๖ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน ๓ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๓๖ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๖ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๑ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๓ คน
/- สาขาวิชา…

๒๐
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๔ คน
๔. คณะบริหารศาสตร์
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๖ คน ตามหลักสูตรดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๖ คน
๕. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๕ คน ตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๕ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๓ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๒ คน ตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๒ คน
๒. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน ๑ คน ตามสาขาวิชาได้ดงั นี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๑ คน
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ (ครั้ ง ที่ ๑๓) จ านวน ๓๙ คน จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน ๓๖ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๓ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ทั้ง ๓๙ ราย

๔.๒.๕ ขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณา
เห็ น ชอบเสนอชื่ อ รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นสุ ข เพื่ อ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยวาระการดารงตาแหน่ง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นาเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เพื่อเสนอขอทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นสุ ข เป็ น อธิ ก ารบดี ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ
๐๕๒๙/๔๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เป็นการดาเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กาหนดไว้ว่า “อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง โดยคาแนะนาของ
สภามหาวิทยาลัยฯ” และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งฯ อธิการบดีของ
/สถาบันอุดมศึกษา…

๒๑
สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๗
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะครบวาระการดารง
ต าแหน่ ง ในวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ และมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อ ยู่ ร ะหว่ า งการรอพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาเป็นต้องมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่
ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๐ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ วรรคสอง กาหนดไว้ว่า “ผู้ดารงตาแหน่ง ตามวรรคหนึ่ งอยู่หนึ่งตาแหน่งแลว จะรักษา
ราชการแทนตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งก็ได แต่ตองไมเกินหกเดือน”
ดัง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ง ให้ รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวัฒ นสุ ข เป็น ผู้ รั กษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะนิติศาสตร์
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะนิติศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
/๒. เหตุผล…

๒๒
๒. เหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ ที่
ประสงค์จะประกอบอาชีพตารวจ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและนาความรู้ทางกฎหมายที่จาเป็นไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๓.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๓.๒ มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย สามารถวิเคราะห์และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
๓.๓ นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคม ตลอดจน
สามารถบังคับใช้ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ทางานเป็นทีม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการวางแผนในการทางาน
๓.๕ มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๔. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชา
๔.๑ กลุ่มวิชาโทบังคับ จานวน ๑๑ หน่วยกิต
๔.๒ กลุ่มวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
๕. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วชื่อหลักสูตร ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา ไม่มี
ความซ้าซ้อนกับหลักสูตรอื่นมาก่อน อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน ไม่มีชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตรอื่น และมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติการเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุมัติ การเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะนิติศาสตร์
๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ยกเลิกชื่อวิชาเอกที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. ๒
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เนื่องจากคณะระบุวิชาเอกใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๑
ข้อ ๓ เป็น ๒ วิชาเอก คือ ๑) วิชาเอกการวางแผนนโยบายการท่องเที่ยว ๒) วิชาเอกธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึง่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ระบุ“วิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่ม
จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต”
/๒. สานักงาน…

๒๓
๒. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบแล้ว ในโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา
เฉพาะเลือก ระบุให้นักศึกษาเรียนตามวิชาเอกที่สนใจไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓. คณะจึงขอยกเลิกชื่อวิชาเอกที่ระบุใน มคอ. ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร เกิดความ
ชัดเจนในการบริ ห ารจั ดการของหลั กสู ตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรฯ ทั้ง นี้ โครงสร้างหลั กสู ตรและ
รายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ (เดิม) และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ อัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้งเป็นสานัก
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ
ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานสานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๗๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี ค ณะกรรมการ
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๕. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป
๖. นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา
๗. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๒
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประธานคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนเป็นจานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนเป็นจานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓. กรรมการจากบุคลากรภายใน
ค่าตอบแทนเป็นจานวนเงิน ๓๐๐ บาท
/จึงเรียน...

๒๔
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบอั ต ราค่ า ตอบแทนการประชุ ม คณะกรรมการส านั ก บริ ห าร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามที่เสนอ
๔.๔.๒ รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและพัฒ นา
นาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงานติดตามรายงานผลการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายใน มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานีป ระจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ ตามภารกิ จ หลั กของ
มหาวิทยาลัยและขอนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานประจาปีคณะรัฐศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
โดยคณะรัฐ ศาสตร์ ได้ดาเนินการรวบรวมและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่ว ยงานภายใน และจัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยในปีง บประมาณ ๒๕๕๖
มีผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
๑) ด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จานวน ๒
สาขาวิชา ๓ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน ๒ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา และมี จานวน
นักศึกษาทั้งหมดจานวน ๙๘๘ คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรีจานวน ๙๖๑ คน ระดับปริญญาโทจานวน ๒๖ คน และ
ระดับปริญญาเอกจานวน ๑ คน มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๓๒๘ คนจาแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๓๑๕ คน
ปริญญาโท ๓ คน และปริญญาเอก ๕ คน
๒) ด้านการวิจัย ในปี ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกรวมทั้งสิ้น ๑,๗๒๑,๐๔๖.๘๐ บาท จานวน ๔ โครงการ โดยได้รับสนับสนุนแหล่งเงินจากภายนอกทุกโครงการ
๓) ด้านการบริการวิชาการ ในปี ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม จานวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๐,๔๐๐ บาท จาแนกเป็นเงินงบประมาณจานวน ๓๙๖,๗๐๐
บาท มีจานวน ๕ โครงการ และเงินสนับสนุนจากภายนอกจานวน ๖๓,๗๐๐ บาท จานวน ๑ โครงการ
๔) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท จานวน ๒ โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่ นดิน จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงการ ได้รั บการสนับสนุนเงินรายได้ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ รายงานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
คณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
/- ในการ…

๒๕
- ในการจัด ทารายงานประจาปีของ คณะ/สานัก และหน่วยงาน ในปีถัดไปควรมีการ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย
๔.๔.๓ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ หัวหน้าโครงการฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้วยทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ อ ชนบทและชุ ม ชนประเภทงานวิ จั ย และพั ฒ นา ชื่ อ โครงการ “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา “งา” เชิ ง เกษตร
อุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน” เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้นมา
ผลการดาเนินงานของโครงการนี้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงานที่กาหนดโดยแบ่งเป็น
๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการผลิตและ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากงา ๒) ส่วนวิชาการทาหน้าที่เบื้องต้นเพื่อทาให้นักวิจัยไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่
นาไปขอแหล่งทุนวิจัยต่อไป
โครงการนี้ได้ทาหน้าที่เป็นศูนย์เผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เกี่ยวกับงา ก่อให้เกิดการกระตุ้น
การผลิตงาที่มีคุณภาพ และกระตุ้นการบริโภคงาเป็นอาหารสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนชนบท ได้
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตและถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ส นใจในกลุ่ ม ต่ า งๆ อี ก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ผ ลั ก ดั น ให้ ถ วายรายงานในวั น
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
จากการสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของ
โครงการนี้ ได้นามาซึ่งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องถึง ๑๑ โครงการ มีคณะผู้สนใจจากองค์กรต่างๆ เดินทางมาศึกษาดูงาน
ไม่น้อยกว่า ๑๑ คณะ มีการเข้าร่วมจัดนิทรรศการหรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการจานวน ๑๙ ครั้ง มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการฝึกอบรม ๙ ครั้ง ได้ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางวิชาการ ๑๐ รายการ อีกทั้งได้สร้าง
ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ของโครงการนี้ในรูปของ Website ที่มีชื่อว่า www.ubu.ac.th/sesame
ดังนั้น การเสนอประกาศการบริหารงานศูนย์ฯ นี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้มี กฎระเบียบรับรองการดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ/ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป
จึ ง เรี ย นที่ ป ระชุม สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จารณาเห็ น ชอบ ร่า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เห็ น ควรเสนอให้ จั ด ตั้งเป็น หน่ ว ยวิจัย และอยู่ภ ายใต้ค ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการหรือกฎระเบียบต่างๆ ของคณะไปพลางก่อน
/๒. เห็นควรเสนอ...

๒๖
๒. เห็นควรเสนอให้ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ “การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพื่อให้การบริหารจัดการดาเนินไปอย่างคล่องตัว
๓. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยที่นามาต่อยอดเพื่อหารายได้ โดยอาจ
ดาเนินการรวมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
มติที่ประชุม
มอบคณะเกษตรศาสตร์ น ากลั บ ไปพิ จ ารณาใหม่ แ ละแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๔ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีข้อสังเกตว่า “การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เป็น
สานัก มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือไม่” เนื่องจากตามความในข้อ ๔ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
กาหนดว่า “คณะ ให้หมายถึง วิทยาลัยด้วย”
ดังนั้น จึงมีประเด็นปัญหาว่า คณะ หมายความรวมถึง สานักด้วยหรือไม่ และสานัก จะมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ส มควรดารงตาแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลั ยหรือไม่ โดยตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดว่า มหาวิทยาลัยอาจให้มีสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห น่ ว ยงานระดั บ ส านั ก ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ จ านวน ๔ หน่ ว ยงาน คื อ
สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
กองการเจ้ าหน้าที่จึงได้หารื อนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าข้อบังคับฯ ยังมีความไม่ชัดเจนในรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับฯ กาหนดว่า “คณะ ให้หมายถึง วิทยาลัยด้วย” “คณบดี ให้หมายถึง ผู้อานวยการ
วิทยาลัยด้วย”
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ กาหนดว่า “ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อ ที่ได้จากการเสนอในข้อ ๗
และข้ อ ๘ และด าเนิ น การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ คั ด เลื อ ก เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายก สภามหาวิทยาลัย ” ซึ่งตามความในมาตรา ๑๕ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
กาหนดว่า ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ ในการพิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและ
พิจ ารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย จากความดังกล่าว คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ยต้อง
ดาเนินการเสนอ
/รายชื่อผู้สมควร…

๒๗
รายชื่อผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ยกร่างข้อบังคับฯ และนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จ แล้วจึง
ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง
และมีความสอดคล้องตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนด จึงเห็นสมควรให้มีการ
ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฉบับใหม่ รายละเอียดของข้อบังคับที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ มีดังนี้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ม ห าวิ ท ยา ลั ย ” ห มา ย ถึ ง ม หา วิ ทย า ลั ย
อุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“นายกสภามหาวิทยาลั ย ” หมายถึง นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี ” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ” ห ม า ย ถึ ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
“คณะ” ให้หมายถึง วิทยาลัยด้วย

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ….

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ” ห ม า ย ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย ” หมายถึง สภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี
“นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายถึ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายถึ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
“คณะ” หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์
และหน่ วยงานที่เ รี ยกชื่ออย่า งอื่น ที่มี ฐานะเทียบเท่ า
“คณบดี” ให้หมายถึง ผู้อานวยการวิทยาลัยด้วย คณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้ อ านวยการส านั ก ผู้ อ านวยการศู น ย์ แ ละหั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

๒๘
ข้อ ๗ ให้คณะดาเนินการปรึกษาหารือ เพื่อเสนอ
ข้ อ ๗ ใ ห้ ค ณ ะ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
ชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๕ คณะละไม่ เ กิ น ๑ ชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการประจาคณะ เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหา
ตามข้ อ ๕ คณะละหนึ่ ง รายชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการ
สรรหา
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อ ที่
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อที่ได้
ได้ จ ากการเสนอในข้ อ ๗ และข้ อ ๘ และด าเนิ น การ จากการเสนอตามข้ อ ๗ และข้ อ ๘ และด าเนิ น การ
ประชุมปรึ กษาหารือคัดเลือก เพื่อทรงพระกรุณาโปรด ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า ห า รื อ คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ เ ส น อ
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อ เพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. แก้ไขหน้าที่ ๑ ย่อหน้าที่ ๑ “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๒. แก้ไขหน้าที่ ๑ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๓ “บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งและประกาศอื่นใด ซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน เปลี่ยนเป็นวรรค ๒ ของข้อ ๓”
๓. แก้ไขหน้าที่ ๑ ข้อ ๔ คานิยามต่างๆ คาว่า “หมายถึง” เปลี่ยนเป็น “หมายความว่า”
๔. แก้ไขหน้าที่ ๒ ข้อ ๖ (๑) เป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการ”
๕. แก้ไขหน้าที่ ๒ ข้อ ๗ และข้อ ๘ บรรทัดที่ ๒ เดิม “หนึ่งรายชื่อ” เปลี่ยนเป็น “หนึ่งชื่อ”
๖. แก้ไขหน้าที่ ๒ ข้อ ๙ เป็น “ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อตาม
ข้อ ๗ ข้อ ๘ และคัดเลือกอย่างน้อย จานวน ๒ ชื่อ เรียงตามลาดับตัวอักษร เว้นแต่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคน
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย”
๗. เพิ่มเติมข้อความ วรรค ๒ ข้อ ๙ “หลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กาหนด”
หมายเหตุ ศาสตรจารย์เกียรติคุณสมนต์ สกลไชย กรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยกประเด็นอภิปราย
ไว้ว่า “คณะกรรมการสรรหามีสิทธิ ในการลงมติเลือกหรือไม่ ถ้าหากมีสิทธิอาจส่งผลถึงการใช้มติ
ในขัน้ สุดท้าย”
/มติที่ประชุม...

๒๙
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบกองการเจ้าหน้าที่ไปปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๕ ขอยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยวาระการด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ของ
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล จะครบสองปีตามระยะเวลาที่กาหนดในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่ อวัน ที่ ๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ พิจ ารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕) รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
ประธานสภาอาจารย์
๗) นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/เนื่องจาก...

๓๐
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติยกยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเ ศษ เมื่ อวั น ที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๗ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงดาเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบั บ ใหม่ ) จึง ขอเสนอยกเลิ ก มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อ วั น ที่
๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ยกเลิกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๖.๒ การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๖.๓ การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖.๔ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
/ทั้งนี้...

๓๑
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๗

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

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

