
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  4/2553   วันเสารที่  19  มิถนุายน   2553  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ช้ัน 6  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

……….…………………………………………………………………………………………………………….  
ผูเขาประชุม 
1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.   ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.  นายสุทธนินัท   ปรัชญพฤทธิ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

5.  นายโสภณ    สุภาพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7.  นางอรวรรณ       ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.  อธิการบด ี       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
9.  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายนิกร    วีสเพ็ญ   ประเภทโดยตาํแหนง  

10. ประธานสภาอาจารย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   ประเภทโดยตาํแหนง 
11. คณบดคีณะเกษตรศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ      วัฒนกูล   ประเภทผูบริหาร 
12. คณบดคีณะเภสัชศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสุข  ประเภทผูบริหาร 
13. คณบดคีณะศิลปศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
14. รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
15. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
16. นางสิรินทรทิพย       บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
17. นางสุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 

18. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   กรรมการและเลขานุการ 

      ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีรัตน   สภามหาวิทยาลัย 
 

 
/ผูที่ไมเขาประชุม... 
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ผูที่ไมเขาประชุม 
1.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน  วุฒิเมธ ี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  รองศาสตราจารยปภัสวด ี  วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.  นายธีระศกัดิ ์   เชียงแสน   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
              ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธพิินิจธรรม คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
2. นายสุภชัย       หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 
 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุมกลาวเปด

การประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม  ดังนี ้
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน คือ 
1.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน  วุฒิเมธ ี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  รองศาสตราจารยปภัสวด ี  วีรกิตต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.  นายธีระศกัดิ ์   เชียงแสน  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

              ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

1.1.2 รายงานขอเท็จจริงการเปดสอนการเรียนการสอนโดยการจางบริษัท/นักวิชาการอิสระ   
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อ

ทราบ ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามนัยหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีมีบางสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน บางแหง ไดวาจางบริษัท/
นักวิชาการอิสระเปดดําเนินการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยมีการตกลงแบงผลประโยชน

ระหวางกัน ซึ่งที่ประชุม สกอ. คร้ังที่ 3/2553 วันที่ 4 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาแนวทางในเรื่องดังกลาว จึง

สรุปวาโดยหลักกฎหมาย           

/การจัดการ…. 
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การจัดการศึกษาเปนการบริการสาธารณะที่รัฐตองจัดใหกับประชาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ซึ่งจะตองจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่ทําสัญญาจางเหมา

บริษัท/นักวิชาการอิสระใหบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงผลประโยชนรวมกัน นอกจากจะเขา

ขายที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารจะตองถูก

ดําเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จึงขอความรวมมือจากสถาบันของรัฐ/เอกชน หากดําเนินการจัดการศึกษาการจางบริษัท/นักวิชาการอิสระเพื่อ

มุงผลประโยชน  ดังนั้นขอใหยุติการดําเนินงานดังกลาวในทันทีและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน หลังจากที่ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให

มหาวิทยาลัยทําหนังสือตอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ไมไดมี

การเปดสอนหลักสูตรโดยการจางบริษัท/นักวิชาการอิสระตามนัยหนังสือดังกลาว 
  

 มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3  การตอบรับการรับรองหลักสูตรและกําหนดจํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมทราบ 

บัดนี้ สภาการพยาบาลสงหนังสืออยางเปนทางการมายังมหาวิทยาลัย ในเรื่องการอนุมัติรับรองหลักสูตรการ

พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบรอยแลว ทั้งนี้ สภาการพยาบาลไดกําหนดให

คณะพยาบาลศาสตรรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2553-2556  จํานวนปละ 64 คน ใน

อนาคตถาหากคณะพยาบาลศาสตรมีความพรอมทางดานอาจารยผูสอนและความพรอมดานอื่นๆ ก็อาจจะมกีาร

ขอรับนักศึกษาเพิ่มจากสภาการพยาบาลเปนกรณีพิเศษตอไป 

 

 มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.1  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
 2.1.1  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน 
 2.1.1.1  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการชําระ

หนี้เงินยืมมหาวิทยาลัยและเพื่อการอื่นๆ ดังนี้ 
1.  งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแกปญหาในการ

จัดสรรเงินเพื่อตัดหนี้เงินยืมของงานวิเทศสัมพันธ ที่ใชจายในการใหทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาความ 
 
 
 

/รวมมือในการพัฒนาบุคลากร... 
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รวมมือในการพัฒนาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย/หนวยงานในประเทศเพื่อน

บาน  โดยในเบื้องตนทานอธิการบดีไดขอใหกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งจากงบประมาณ

แผนดิน และงบประมาณเงินรายไดเทาที่จะทําได โดยสวนที่เหลือใหขออนุมัติใชงบประมาณในสวนทุนสํารอง

มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ทั้งในสวนหนี้คงคาง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เปนเงิน 5,712,555.02 บาท 

และในสวนที่ตองเบิกจายใหแกผูรับทุนระหวาง 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2553 จํานวน 13 ราย เปนเงิน 

512,600 บาท  รวมเปนเงิน 6,225,155.02 บาท 
2. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 2 ราย คือ นางสาวศรัญยา ดวงตะวัน และนางสาวสินี

นาฏ  รามฤทธิ์  รายละ 260,000 บาท   รวมเปนเงินทั้งส้ิน  520,000 บาท  ซึ่งจากการตรวจสอบกับคณะ

ศิลปประยุกตและการออกแบบ  นางวัชรี  หาทองคํา  นิติกรมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 

สํานักงานอธิการบดี แจงผลการพิจารณา โดยขอใหอธิการบดีส่ังการใหกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการออกแบบพบวา การใหทุนการศึกษา

ดังกลาวมิไดมีสัญญารับทุนและเงื่อนไขการชดใชทุน 

ในการนี้ คณะศิลปประยุกตและการอออกแบบ ไดขออนุมัติยกเลิกคําส่ังการใหทุนการศึกษา ตาม

บันทึกขอความที่ ศธ 0529.15.1/0924 ลงวันที่  8  มีนาคม  2553 ทั้งนี้ ทานอธิการบดีขอใหโครงการจัดตั้ง

กองกฎหมาย  สํานักงานอธิการบดี  วินิจฉัยวาผูรับทุนจะมีสิทธิฟองมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้หรือไม  นางวัชรี  หา

ทองคํา  นิติกรมหาวิทยาลัย แจงผลการวินิจฉัย ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.10/273 ลงวันที่ 17  

มีนาคม  2553 เร่ือง การยกเลิกคําส่ังใหทุนการศึกษา ซึ่งไดวินิจฉัยวา ตามคําส่ังการของอธิการบดี ซึ่งไดส่ังการ

วา “ใหยืมเงินคาลงทะเบียนจายใหนักศึกษากอนแลวภายหลังคณะก็ไดกลับคืนไปเปนเงินรายไดของหลักสูตร 
สวนการใหนักศึกษาที่ไดรับทุนทํางานใหคณะนั้นก็สามารถทําไดตามความเหมาะสม” นั้น เปนการบรรเทาความ

เดือดรอนเรื่องคาลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งสองราย อีกทั้งการยืมเงินคาลงทะเบียนเปนการยืมเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยซึ่งเปนอํานาจของอธิการบดี อีกทั้งไดประสานกองคลังแลวพบวายังไมมีกรอบเงินเพื่อเบิกจาย เห็น

ควรแจงกองแผนงานจัดสรรหมวดเงิน/กรอบเงิน ตามรายการจํานวน  260,00X2 = 250,000 (หาแสนสอง

หม่ืนบาทถวน)    
โดยทานอธิการบดีขอใหกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการออกแบบ พบวา การใหทุนการศึกษาดังกลาวมิไดมีสัญญาการรับทุนและ

เง่ือนไขการชดใชทุนรวมเปนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งส้ิน 6,745,155.02 บาท 
จากการตรวจสอบเงินสํารองจายทั่วไปทั้งจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 มียอดคงเหลือทั้งส้ิน 2,823,209.96 บาท ซึ่ง

งบประมาณดังกลาวจะตองสงวนไวเพ่ือการใชจายในกิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนที่อาจเกิดข้ึนจนถึงส้ิน

ปงบประมาณ และเปนกิจกรรมที่มิไดตั้งงบประมาณการรายจายดังกลาวไวในคราวแรก ประกอบกับงบประมาณ

ที่เหลือจํานวนดังกลาวไมเพียงพอที่จะสนับสนุนใหแกกิจกรรมทั้งสองไดตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุน 
ดังนั้น เพ่ือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ.2534 ขอ 4 วรรคสองที่บัญญัติไววา “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับและการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบนี้ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย”  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อไดโปรดพิจารณา  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ  พิจารณา

รายละเอียด และใหนําเสนอรายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป

ในประเด็น  ดังน้ี 

1. รายละเอียดของทุน กฎระเบียบเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษา รายชื่อผูรับทุนการศึกษา  
    จํานวนเงินทุนที่ไดรับ รวมทั้งประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ของงานวิเทศสัมพันธ และคณะ 
    ศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยรวมกับนิติกรมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกอง 
    กฎหมายของมหาวิทยาลัย 
2. เสนอความเห็นในเร่ืองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของทั้ง 2 หนวยงานดังกลาว 
3. ความถูกตองของรายงานสถานะลูกหน้ีเงินยืมทดรองจายทั่วไปและเงินยืมเพื่อการศึกษา 
    และรายงานสถานะเงินทุนสํารอง 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2553   

วันเสารที่  29 พฤษภาคม  2553  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอแกไขในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  3/2553  วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2553  ดังน้ี 

  หนาที่ 4 บรรทัดที่ 3 ขอความเดิม  
ผลการสอบของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรเพื่อเปนผูปฏิบัติการ

ประกอบวิชาชีพซึ่งสอบผานเกณฑเปนลําดับที่สองของประเทศ 

  แกเปน  
ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรเพื่อเปนผูปฏิบัติการประกอบวิชาชีพซึ่งมีผลการสอบขึ้น

ทะเบียนเปนผูรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนลําดับที่สองของประเทศ 
  หนาที่ 5 บรรทัดที่ 3 ขอความเดิม 

หรือ สภาวิจัยแหงชาติ…  
แกเปน  
หรือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ... 
หนาที่ 7 บรรทัดที่ 5 ขอความเดิม  
 
 
 

/ขอ 6.5 ใหมีผูแทนทุกคณะรวมเปนกรรมการ... 
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ขอ 6.5 ใหมีผูแทนทุกคณะรวมเปนกรรมการ 
แกเปน   
ขอ 6.6 ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 3 คนเปนกรรมการ 

  หนาที่ 13 บรรทัดที่ 7  ตัดชื่อและนามสกุลออก  
ใหใสขอความ ผูขอตําแหนงทางวิชาการ

  หนาที่ 17 บรรทัดที่ 20  มติที่ประชุม ขอแกไขเปน 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแผนอัตรากําลังเฉพาะป 2553 และ 3 ปที่เหลือให

ตรวจสอบการคํานวณอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา   (FTES:Full Time 
Equivalent Student)  ใหม และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
4.2.1 ขั้นตอนการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา เร่ืองการดําเนินการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้  
1. ขอเท็จจริง 
1.1 สืบเนื่องคณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขอขยายเวลาราชการ กรณีศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะ

วิศวกรรมศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2553  เม่ือวันที่  23  กุมภาพันธ  2553  โดยมีภาระ

งานสอนและผลงานทางวิชาการประกอบ  ดังนี้ 
 (ก)  ภาระการสอนในภาคปการศึกษา  2549 - 2552  

-  เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําสําเร็จแลว ในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 เร่ือง , ระดับ

ปริญญาโท  จํานวน  1  เร่ือง 
-  สอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยสอนรวมวิชากระบวนการวิจัย 

 (ข)  ผลงานทางวิชาการ 
-  งานวิจัย  เร่ือง Graduate  Design  Education in North-Earth  Thailand ในระดับนานาชาติ 

(International  Conference) ปที่เผยแพร  2550  จํานวน 1 เร่ือง 

-  บทความทางวิชาการ  เร่ือง เครื่องมือเพ่ือการจัดการทรัพยากร   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ทองถ่ิน  (Journal)  ปที่เผยแพร  2549  จํานวน 1 เร่ือง 

-  บทความทางวิชาการ เร่ืองทรัพยากรน้ําและแนวทางการจัดการน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(การ

ประชุมวิชาการโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กรุงเทพมหานคร) ปที่เผยแพร  2552  จํานวน 1 เร่ือง 
 
 

/(ค)  ภาระงานสอนทีค่าดวาจะเกิดขึ้น... 
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 (ค)  ภาระงานสอนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
-  เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  2  หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรพัฒนบูรณาการ

ศาสตร  และหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ (ภารกิจในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) 
1.2  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอวาระการขอขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน  

สถาบันอุดมศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งที่  2/2553  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  

2553  แตเนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวของ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมายให

นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณะ  เสนอขอเสนอแนะตอ

สภามหาวิทยาลัยตามเอกสารที่แนบ (ข้ันตอนการดําเนินการตอเวลาราชการ)  และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวการประชุมครั้งที่  3/2553 เม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  2553   
 2.  ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.1  การขยายเวลาราชการ  ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ.  2547  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2551  มาตรา  19  และมาตรา 72 
2.2 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  เมื่อ

วันที่  4  มกราคม  2550  มีผลบังคับใชเม่ือวันที่  8  กุมภาพันธ  2550   มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(ก) ภาระงานสอนของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ตองมีภาระ

งานสอนทั้งหมดไมนอยกวาสามสิบหาช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ  โดยมีภาระงาน

สอนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละสี่สิบหาของภาระงานทั้งหมด  อาจยกเวนสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง

บริหาร 
 (ข)  ผลงานทางวิชาการสําหรับผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
  -  ตําราที่ไดรับการเผยแพร    เฉล่ียปละ  1 เลม   หรือ 
  -  หนังสือที่ไดรับการเผยแพร    เฉล่ียปละ  1  เลม   หรือ   
  -  งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร    เฉล่ียปละ  1  เร่ือง   หรือ 
  -  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการเผยแพรเฉล่ียปละ 1 รายการหรือ 
  -  บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  เฉล่ียปละ 3  เร่ือง 

(ค)  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะการเพื่อพิจารณาบุคคลที่สมควรขยายเวลาราชการของขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2.3  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 มีมติสรุป

สาระสําคัญดังนี้ 
 (ก)  ภาระงานสอน 

กําหนดภาระงานการสอนของอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย  ตองมีภาระงานสอนทั้งหมดไมนอยกวาสามสิบหาช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษา

ปกติ  โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละสี่สิบหาของภาระงานทั้งหมดและใหยกเวนสําหรับผู

ดํารงตําแหนงอธิการบดีรอยละรอย 
 

/(ข)  ผลงานทางวิชาการของผูดํารงตาํแหนงศาสตราจารย… 



 

 8 

(ข)  ผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
-  ตําราที่ไดรับการเผยแพร   เฉล่ียปละ  1 เลม   หรือ 

  -  หนังสือที่ไดรับการเผยแพร   เฉล่ียปละ  1  เลม   หรือ   
  -  งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร   เฉล่ียปละ  1  เร่ือง   หรือ 
  -  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการเผยแพรเฉล่ียปละ 1 รายการหรือ 
  -  บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  เฉล่ียปละ 3  เร่ือง 

 (ค)  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรขยายเวลาราชการ  
-  ศ.ดร. อมร  จันทรสมบูรณ    ประธานกรรมการ 
-  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
-  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
-  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 
-  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
-  คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการ 
-  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข กรรมการ 
-  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบขั้นตอนการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการฯ และ

ใหดําเนินการ  ดังน้ี 
1. การพิจารณาคุณสมบัติของผูย่ืนขอตอเวลาราชการใหคณะกรรมการพิจารณาผูสมควร

ขยายเวลาราชการ เปนผูพิจารณา แลวนําผลการพิจารณาเขาที่ประชุมสภาพรอมทั้งแนบ

ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ และหนังสือเวียนการขยายเวลาตอเวลาราชการ 
2. ใหเพิ่มขอมูลประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการ

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  ในสวนขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอ 2 (หนาที่ 6 ของระเบียบวาระฯ) เพื่อใหชัดเจนในระเบียบวาระการประชุม 

3. ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําคูมือขั้นตอนการดําเนินการตอเวลาราชการฯ โดยให

ครอบคลุมในเง่ือนไข ไดแก การไดคาตอบแทนของผลงานทางวิชาการ การประเมินผล

งานทางวิชาการสําหรับผูตอเวลาราชการ  ควรตรวจสอบรายละเอียดกอนเผยแพรให

บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 
 
 
 
 

/4.2.2 การพิจารณาขอบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย... 
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4.2.2 การพิจารณาขอบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา เร่ือง  ขอบังคับการบริหาร

คณะท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งคณะโดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัยในลักษณะขอบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันไป  
  1. คณะที่จัดตั้งโดยขอบังคับ ไดแก 

-คณะบริหารศาสตร 
-คณะนิติศาสตร 
-คณะรัฐศาสตร 
-คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

2. จัดตั้งวิทยาลัยโดยขัอบังคับ ไดแก 
-วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

3. จัดตั้งคณะโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย ไดแก 
-คณะพยาบาลศาสตร 

พระราชบัญญัติการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 รับรองสถานะสวน

งานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการบริหาร ทั้งนี้ การดําเนินการใหใช

เงินรายไดของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันเสารที่ 30 มกราคม 2553 มี

มติใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบังคับการบริหารสวนงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหใกลเคียงกันโดย

แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
  -คณะที่ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรเชนเดียวกับคณะในสวนราชการ 
  -หนวยงานที่มีลักษณะจัดหารายได 

ในสวนการบริหารรูปแบบคณะ รองอธิการบดีฝายบริหารเชิญคณบดีที่เก่ียวขอหารือแนว

ทางการจัดทําขอบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 และนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 

สรุปไดดังนี้ 
  (1) กําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 
   (ก) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
    1.1 อธิการบดี/ประธาน 
    1.2 คณบดี/รองประธาน 
    1.3 รองคณบดี/กรรมการและเลขานุการ 
    1.4 ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ภาครัฐ/วิชาชีพ/ตัวแทนศิษยเกา 

มีอํานาจหนาที่ แนะนําสงเสริมการบริหารงานของคณะเทานั้น เนื่องจากอธิการบดีสามารถสั่ง

การ กํากับดูแล บังคับบัญชา คณะไดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 
   (ข) คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย 
 

 
/1.1 คณบดี/รองคณบดี (3 คน)... 
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    1.1 คณบดี/รองคณบดี (3 คน) 
    1.2 ผูแทนคณาจารย (ไมเกิน 7 คน) 
    1.3 ผูแทนบุคลากร (ไมเกิน 2 คน) (เปนขอเสนอของคณบดีในกํากับ) 

อํานาจหนาที่ เชนเดียวกับคณะกรรมการประจําคณะอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
(มาตรา 28 ในคณะหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดี รองคณบด ีหัวหนาภาควิชา และ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการโดยตาํแหนงและกรรมการที่

อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะเปนกรรมการเพิ่มเติมใหไดจาํนวนทั้งหมดไมนอยกวาเจ็ดคนแต

ไมเกินเกาคน  

  กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง จะเปนคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกันเกิน

หนึ่งคนไมไดจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งในแตละคณะใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
  ใหคณบดีเปนประธานคณะกรรมการประจําคณะ และใหคณบดีแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน

เลขานุการของคณะกรรมการประจําคณะ  กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจ

ไดรับแตงตั้งใหมอีกได การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย) 
  (2) การบริหารงานบุคคล 
  ใหคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑเพ่ิมเติมตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการการบริหารบุคคล (กบบ.) ที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2548 และมติคณะกรรมการบริหารบุคคล โดยเสนอจัดทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย 
  (3) การบริหารการเงิน พัสดุ 
  ใหคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑวิธีการเพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ขอใหปรับปรุงระเบียบการเงินในประเด็น 
  -ข้ันตอน หลักเกณฑวิธีการนําสงเงินใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
  -แตงตั้งหัวหนาพัสดุ จากพนักงานไดและเพ่ิมวงเงินในแตละวิธีในระเบียบพัสดุ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และที่ประชุมมีขอเสนอแนะตามประเด็นหัวขอ

ดังน้ี 
1.  การกําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ชุด 
(1)  คณะกรรมการอํานวยการควรจะเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
 

/(2)  คณะกรรมการประจําคณะ... 
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(2)  คณะกรรมการประจําคณะ ในสวนของผูแทนคณาจารย (ไมเกิน 7 คน) ควรจะระบุ

ผูแทนมาจากหัวหนาภาควิชา   หัวหนากลุมวิชา หัวหนาสาขาวิชา เน่ืองจากการ

บริหารงานคณะกรรมการประจําคณะจะตองมีสวนรวมทุกภาคสวน 
อยางไรก็ตาม การดําเนินการในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ใหใช หมวด 2 การ

ดําเนินงานตามมาตรา 28  ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533   
2.  การบริหารบุคคล 

ใหใชขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริการงานบุคคลสําหรับพนักงาน 

พ.ศ.2548  โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
3.  การบริหารการเงินและพัสด ุ

ใหปรับปรุงระเบียบการเงินในประเด็นขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการนําสงเงินใหเกิดความ

สะดวกและรวดเร็ว สวนการเพิ่มวงเงินในแตละวิธีในระเบียบพัสดุและ การเพิ่มวงเงินจัดซื้อจัด

จางใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ  และไมใหแตงตั้งหัวหนาพัสดุจากพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ใหจัดทํารางระเบียบฯ นําเสนอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย และนําเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.2.3  การแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
                   ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการศูนย 

 นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา เร่ือง การแกไขปรับปรุง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก

และผูอํานวยการศูนย เนื่องจากในการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยไดมีการยกเลิก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.

2540 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 โดยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2551 ใชบังคับแทนซึ่งมีการแกไข

ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ผูมีสิทธิเสนอชื่อและกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ  

ดังนี้ 
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดีและ

ผูอํานวยการวิทยาลัย (ที่ถูกยกเลิก) 
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี 
และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ปจจุบัน) 

1. องคประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
(1) อธิการบดี                                        เปนประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   เปนกรรมการ 
     จํานวน 2 คน 
(3) ผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน        เปนกรรมการ 
(4) ประธานสภาอาจารย                          เปนกรรมการ 

1. องคประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี  (ปจจุบัน) 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    เปนประธาน 
(2) กรรมการสภาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี  เปนกรรมการ 
      หรือรองอธิการบดี  จํานวน 1 คน 
(3) กรรมการสภาซึ่งเปนคณบดีจํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 
(4) ประธานสภาอาจารย                            เปนกรรมการ 

2. ผูมีสิทธิเสนอชื่อ ไดแก 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขาราชการและพนักงานใน

คณะซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไปและไมเปน

ผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือการทดลอง

ปฏิบัติงาน 

2. ผูมีสิทธิเสนอชื่อ ไดแก 
คณาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะซึ่งเปน 
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางเต็มเวลา ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 
หรือเทียบเทาที่ไดรับการประเมินใหผานการทดลองปฏิบัติ 
หนาที่ราชการแลว และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

/โดยที่... 
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โดยที่เปนการเห็นสมควรเพื่อปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

สรรหาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการ

ปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2551 

สาระสําคัญ ดังนี้ 
1. องคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
 

องคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
ขอบังคับฯ วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาผูอาํนวยการ 

สถาบัน ผูอาํนวยการสํานัก และผูอํานวยการศนูย พ.ศ.2540 

ขอเสนอแกไขปรบัปรุง 

(1) อธิการบดี                                เปนประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ   

      จํานวน 2 คน 
(3) ผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน       เปนกรรมการ 
(4)  ประธานสภาอาจารย                         เปนกรรมการ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     เปนประธาน 
(2) กรรมการสภาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี   เปนกรรมการ   

      หรือรองอธิการบดี จํานวน 1 คน 
(3) กรรมการสภาซึ่งเปนคณบดีจํานวน 1คน    เปนกรรมการ

(4) คณบดีที่มิไดเปนกรรมการสภา จํานวน 1 คน  
                                                          เปนกรรมการ  

(5) ประธานสภาอาจารย                          เปนกรรมการ 

องคประกอบคณะกรรมการสรรหา 
ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ 

สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย พ.ศ.2540 

ขอเสนอแกไขปรับปรุง 

เหตุผลในการขอแกไขปรับปรุง 
เพ่ือใหสอดคลองกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2551 

2. ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ผูมีสิทธิเสนอชื่อ 

ขอบังคับฯวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ผูอํานวยการ

สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย  พ.ศ. 2540 

ขอเสนอแกไขปรับปรุง 

(1)  ขาราชการในสถาบัน สํานัก หรือศูนยนั้นๆ ซึ่งดํารง  
       ตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และมิไดอยูในระหวางการ 

       ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(2)  คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือศูนยนั้นๆ 
(3)  คณะกรรมการประจําคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย  
       รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

(1) บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน สํานัก หรือศูนยนั้นๆ    
      ซึ่งเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ที่ไดรับการ 
      ประเมินใหผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
(2)  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เหตุผลในการขอแกไขปรับปรุง 
1. ขอบังคับฉบับปจจุบันฯมิไดใหสิทธิสําหรับพนักงาน และลูกจางประจํา เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงให  
    เหมาะสม เพ่ือใหสิทธิสําหรับพนักงาน และลูกจางประจําที่ไดรับการประเมินใหผานทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวใหมี   
    สิทธ์ิเสนอชื่อ 
2. แกไขปรับปรุงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ แทนคณะกรรมการประจําคณะสถาบัน สํานักหรือ 
    ศูนย เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ 
    ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2551 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    /จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย... 
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 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและใหสิทธิสําหรับพนักงานในการเสนอชื่อฯ โดยเทียบเทา

ตําแหนงระดับ 3  สวนกรณีลูกจางประจําใหที่ประชุมคณะกรรมการดานการพัฒนา การ

บริหารจัดการองคกรและงานบุคคลศึกษาความเหมาะสมตอไป  
 

4.2.4   การจัดทําแผนคืนเงินยืมที่สนับสนุนการปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

เสนอที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ เพ่ือให

สามารถเปดใหบริการแกบุคลากร และประชาชนบริเวณใกลเคียง ไดตรงตามวัตถุประสงค ภายในสิ้นปนี เปน

จํานวนเงิน 24,000,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยจํานวน 24,000,000 บาท ซึ่งที่

ผานมาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดยืมเงินสํารองมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
- ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 19 มีนาคม 2548 จํานวน 7,282,200 บาท 
- ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 29 เมษายน 2549 จํานวน 7,001,800 บาท 
- ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 17 มีนาคม 2550 จํานวน 1,373,600 บาท  
รวมเงินทั้งสิ้น 15,657,600 บาท ฉะน้ัน จํานวนเงินที่วิทยาลัยแพทยฯยืมจากเงินสํารอง

มหาวิทยาลัย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 39,657,600 บาท  และใหวิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข ดําเนินการ  ดังน้ี 
1.  ใหเ ร่ิมใชคืนเงินยืมสํารองแกมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2555 จากเงินรายไดการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 10 แตไมต่ํากวา 

1,000,000 บาท   
2.   ใหปรับโครงการกอสรางปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพในงวดงานที่ 3 ใหม  

เพื่อใหงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงานพรอมที่จะเปดใหบริการ โดยใหปรับงาน

ที่จําเปน ไดแก งานทาสี งานติดตั้งฝา งานไฟฟา เปนตน  และปรับงานที่ยังไมจําเปน 

ไดแก ระบบแกส ลิฟท Wallpaper พื้นปูพรม เปนตน เมื่อปรับลดงบประมาณ ซึ่ง

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจจะเพียงพอในการซื้ออุปกรณเครื่องมือทางการแพทย  

สวนงานติดตั้งหมอแปลง และเครื่องกําเนิดไฟฟา  งานปรับปรุงดานสาธารณูปโภค 

(โทรศัพท  ถนน)  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป   
ทั้งน้ี  ขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดทํารายละเอียดการคืนเงินโดย

เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2555 และขอใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

5.1 ขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม เพ่ือ

พิจารณา เร่ือง การขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยไดรับหนังสือขอทบทวนผลการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการของผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีงานวิจัยไมผานเกณฑการ

ประเมินเนื่องจากยังไมเปนไปตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยมี

ความเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ขอความตามฝายเลขานุการสรุปมา ดังนี้วา 
“งานวิจัยขาดความชัดเจน มองไมเห็นผลที่ไดรับ ไมเห็นประโยชนที่ไดและนาจะมีการสัมภาษณชุมชน

อ่ืนเพิ่มเติม) 
ผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการจึงไดอาศัยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารย(ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 หมวดที่ 3 

ขอ 11  เพ่ือขอทบทวนผลการพิจารณาดวยเหตุผลทางวิชาการ ดังตอไปนี้ 
1. งานวิจัยการบริหารจัดการในชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหบริการดานการศึกษาและ

ฝกอบรม : กรณีศึกษาชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” นั้น ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนในการทําวิจัยจากสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (สบร.) ซึ่งใน

กระบวนการพิจารณาใหทุนสนับสนุนและประเมินผลงานวิจัยนั้น ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพเคาโครงวิจัย โดยไดประเมินประเด็นความชัดเจน ประโยชนและผลที่จะ

ไดรับจากโจทกวิจัยเรื่องนี้แลว 
2. งานวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในวารสาร ม.อบ.ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552 แลว โดยที่

งานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพ จะตองผานการตรวจประเมินจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยและคณะบรรณาธิการ ตามกระบวนการมาตรฐานของการนําลงตีพิมพทั้งนี้วารสาร ม.อบ.จัดเปน

วารสารที่ไดรับการรับรองใน Thai-Journal Citation Index Center ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แลว ดังนั้น งานวิจัยดังที่นําเสนอจึงไดมาตรฐานตามเกณฑดังกลาวดวย 

  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ  ใหนําเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยใหผูย่ืนขอตําแหนงทาง

วิชาการจัดทําหนังสือชี้แจงในเชิงวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่มีขอทวงติงจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  โดยใหที่ประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการวินิจฉัยแลวนําเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในคราวตอไป  
 

/5.2 ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญ… 
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5.2 ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบรรณารักษเช่ียวชาญ 
        ถอนเรื่อง 

 

5.3   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 3/2553 วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2553 มีมติเห็นชอบแตงตั้งใหศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนาย

แพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ดํารงตําแหนงประธานอีกวาระหนึ่ง และใหคณะตางๆ เปนผูพิจารณาเสนอรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ จํานวน 

3-5 ช่ือ โดยใหคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด และตองแตงตั้งจากบุคคลภายนอกแลว

แจงใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูพิจารณา นั้น 

บัดนี้ คณะตางๆ ไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนดแลว ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดนําเสนอทานประธานคณะ

กรรมการฯ พิจารณาแลว  
 เพ่ือใหการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กําหนด ดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

2. กรรมการ ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

สถาบันนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน 
 เพ่ือใหการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกําหนด  จึงขอเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ดังตอไปนี้ 
1. ประธานกรรมการ    พิจารณาจากกรรมการสภาประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาจากบุคคลภายนอก โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด   ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน    
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

/มติ... 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
 
ชื่อ – สกลุ สาขาวิชาท่ีไดรับการแตงตั้ง(ความเชี่ยวชาญ) หมายเหต ุ

1. ศ.นพ.บุญเจือ  ธรณินทร เภสัชวิทยา (เภสัชวิทยาภูมิคุมกันและโรคภูมิแพ) 
 

บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 3 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  

2. ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา ตจวิทยา (โรคผิวหนัง, โรคของศรีษะและเสนผม) 
 

บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 122  
สาขาวิชาแพทยศาสตร 

3. ศ.เดชา  วราชุน วิจิตรศิลป (ทัศนศิลป ศิลปภาพพิมพ) บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 17  
สาขาวิชาวิจิตรศิลปและ

ประยุกตศิลป 
4. ศ.ดิเรก  ลาวัลยศิริ วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสราง) บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 43  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
5. ศ.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตรทางทะเล (วิทยาศาสตรมลพิษทางน้ํา 

วิทยาศาสตรทางทะเล ส่ิงแวดลอม แหลงประมง 

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ปญหามลพิษชายฝงทะเล) 

บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 75  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

6. ศ.บุษบา ยงสมิทธ จุลชีววิทยา บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 32  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

7. ศ.เสนาะ  ติเยาว บริหารธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล, การสื่อสารใน

องคการ) 
บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 26  
สาขาวิชาสังคมศาสตร 

8. ศ.ปยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตร (ประวัติศาสตรไทย) บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 4 
สาขาวิชามนุษยศาสตร 
ศาสนา และเทววิทยา 

9. ศ.วีระพงษ  บุญโญภาส นิติศาสตร (กฎหมายอาญา) บัญชี ก.พ.อ.ลําดับที่ 12  
สาขาวิชานิติศาสตร 

 

และแตงตั้ง เลขานุการ 1  ราย คือ  รองอธิการบดีฝายบริหาร    
ผูชวยเลขานุการจํานวน 3 ราย คือ 

1) รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  
2) นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  ตําแหนงบุคลากร  

  3) นางอรอนงค  งามชัด  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ทั้งน้ี  ขอใหผูรับผิดชอบจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งบุคคลดังกลาวตอไป 

 

5.4 การจัดตั้งสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดงานคืนสูเหยาศษิยเกา 
        มหาวิทยาลัยอุบลฯ ครั้งที่ 1 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากทานนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีการ

รวมประชุมกับศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไดดําริใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา 
 

/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนองคกรกลางในการสื่อสารจัดกิจกรรมของศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บัดนี้ไดมีการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนที่เรียบรอยแลว ณ วันที่ 18

ธันวาคม พ.ศ. 2552  ดังนั้น เพ่ือใหสมาคมฯ ไดมีทุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานอันจะกอประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยนักศึกษาศิษยปจจุบันและศิษยเกา สมาคมฯ จึงไดจัดงานคืนสูเหยาศิษยเกา ม.อุบลฯ คร้ังที่ 1 ใน

วันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะวาสมาคมควรมุงเนนการทําคุณประโยชนใหแก

มหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะเริม่กอตั้งควรจะประชาสัมพนัธใหศิษยเกาไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 

 5.5 การแตงตั้งคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณเพิ่มเติม    
นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  แจงท่ีประชุมทราบ  ตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 22 สิงหาคม 2552 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดานการเงิน

และงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารดานการเงินและงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอยนั้น ดังนั้น จึงใครขอ

แตงตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ทั้งนี้ ขอใหฝายเลขาฯ จัดทาํคําส่ังแตงตั้งบคุคลดังกลาวตอไป 

 

 มติ    ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

5.6  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2553 วัน

เสารที่  31 กรกฎาคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยจะมีการจัด

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันศุกรที่วันที่ 30 กรกฎาคม  2553 และไดเรียนเชิญ ศาสตราจารยกนก วงษ

ตระหงาน  และรองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  มา

ปาฐกถาในวันดังกลาวในหัวขอเร่ือง “เด็กดีตองมีที่เรียน” และยังมีกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ปลูกตนไม 
เปนตน 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  12.30  น. 

 
 

.....................................................                         ………………………………………. 
   (นางอรอนงค  งามชัด)           (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                

   ผูจดรายงานการประชุม                       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย               

                                    ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


	 เพื่อให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกำหนด  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังต่อไปนี้

