
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  7/2553 (วาระพิเศษ)  วันเสารที่ 16 ตุลาคม  2553 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  

……….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผูที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย   
2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธ ี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

3. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4.  รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตต ิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
  6.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  7.  นายสุทธนิันท     ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  8.  นางอรวรรณ   ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  9.  รักษาราชการแทนอธกิารบด ี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสุข  ประเภทโดยตาํแหนง 
 10. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายนิกร    วีสเพ็ญ     ประเภทโดยตาํแหนง   
11.  ประธานสภาอาจารย     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   ประเภทโดยตาํแหนง           
 12. คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร        
 13.  คณบดคีณะศิลปศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

 14. รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 15. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                 ประเภทคณาจารยประจาํ 
  16. นางสภุาวณีย   อมรจิตสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                              ประเภทคณาจารยประจํา 

  17. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ  
 

 
/ผูที่มาประชุมไมได ... 
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ผูที่มาประชุมไมได 
   1.  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
   2.  ศาสตราจารยอมร       จันทรสมบูรณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   3.  นายโสภณ      สุภาพงษ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ผูที่เขารวมประชุม 

   1.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   2. นายนรนิทร  บุญพราหมณ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
   3.  นายสุรชัย   จูมพระบุตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
       และสารสนเทศ 
   4.  นางสิรินทรทิพย  บุญม ี   ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
   5.  นางสาวจุฑามาศ  หงษทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ   จนัทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  ประธานที่ประชุมกลาวเปด
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังนี้   
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
        ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธานที่ประชุมแจงที่
ประชุม ดังนี ้
 1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย จาํนวน 3 คน คือ 
                 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          
            2. นายโสภณ         สุภาพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
            3. ศาสตราจารยอมร   จนัทรสมบรูณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเรื่องแตงตั้ง

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12(6) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 จึงแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ  ตําแหนง รักษาราชการแทนอธิการบดีฝายแผน

และพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      /1.1.3  พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด ฯพณฯ พลโทดวงใจ พิจิต ... 
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1.1.3  พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์แด ฯพณฯ พลโทดวงใจ พิจิต  
          รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

   ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม

เพ่ือทราบกําหนดการเดินทางไปรวมงานพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด ฯพณฯ พลโทดวงใจ 

พิจิตรองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553  

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.1.4  ภารกิจของอธิการบดีและแนะนําคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบรองศาสตราจารยนงนิตย  

ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหมและนําเสนอภารกิจสําคัญในระยะสองปแรก (พ.ศ. 

2553 - พ.ศ. 2555)   
 รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  รักษาราชการแทนอธิการบดี  แนะนําผูบริหารชุดใหม  

ประกอบดวย   
 1) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยา

เขต คือ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กํากับดูแลกองกลาง วิทยาเขตมุกดาหาร  รวมทั้งเปนเลขานุการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 2) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี  สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน มาชวยราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี มีประสบการณ

ดานการพัฒนาองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากํากับดูแลโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  การจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 3) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา คือ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  กํากับ

ดูแลกองแผนงาน  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และเปนผู

รักษาการในตําแหนงผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนการชั่วคราว เพ่ือปรับโครงสรางและระบบการ

บริหารจัดการของหนวยงาน 
 4) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ คือ ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  กํากับดูแล

กองบริการการศึกษา  และทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
 5) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คือ  อาจารยนรินทร  บุญพราหมณ  กํากับดูแล

โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  และเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโครงการจัดตั้งสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชนเปนการชั่วคราวเพื่อปรับโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน 
 6) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ คือ อาจารยสุรชัย  จูมพระบุตร  
กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเปนผูรักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายเปนการชั่วคราวเพื่อปรับโครงสรางและระบบงานสารสนเทศ 

 7) ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน คือ อาจารยฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กํากับดูแลกองคลังและมีภารกิจ

สําคัญคือการปรับปรุงระบบรายงานการจัดทําบัญชี 

 
   /8) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ คือ อาจารยจุฑามาศ หงษทอง ... 
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 8) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ คือ อาจารยจุฑามาศ หงษทอง  กํากับดูแลงานบริหารบัณฑิตศึกษาและ

ชวยงานของฝายวิชาการ  
 9) ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  คือ  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  จึงสุทธิวงษ  กํากับดูแลโครงการจัดตั้งกอง

สงเสริมการวิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 10) รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  คือ ผูชวยศาสตราจารยสิทธา  เจนศิริศักดิ์  รวม

กํากับดูแลงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และบริหารจัดการวนอุทยานวิทยาศาสตร 
 11)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  คือ  อาจารยสิรินทรทิพย  บุญมี  กํากับดูแลโครงการจัดตั้งกอง

วิเทศสัมพันธและยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ   
 12) รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค  คือ ผูชวยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์  แกวกุลชัย  

กํากับดูแลโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  
 ขอมูลของสํานักงานอธิการบดี 

 ภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ปจจุบันสํานักงานอธิการบดีประกอบดวยหนวยงานระดับกองที่ไดรับการ

จัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534  จํานวน 

4 กอง  ไดแก   
1) กองกลาง  มีหนาที่ดูแลงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งาน

ประชาสัมพันธ  งานยานพาหนะ  และงานพิธีการตาง ๆ   
2)  กองคลัง  มีหนาที่ดูแลงานงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย และงานพัสดุ 

3)  กองบริการการศึกษา  มีหนาที่ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล  งานรับเขาศึกษา  งานจัดการเรียนการ

สอน  งานพัฒนาหลักสูตร  งานสงเสริมการเรียนการสอน  และงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
4)  กองแผนงาน  มีหนาที่ดูแลงานนโยบายและแผน 
 

 ทั้งนี้ มีผูอํานวยการกองซึ่งเปนตาํแหนงทางบริหารของสายสนับสนุนทําหนาทีใ่นการกํากับดแูลการ

ปฏิบัติงาน  ซึง่ในปจจบุันมกีารแตงตั้งผูดาํรงตําแหนงผูอํานวยการกองแลวจํานวน 3 กอง  คงเหลือกองแผนงานที่

เปนผูรักษาการในตาํแหนงหัวหนากอง 

 นอกจากนี้  สํานักงานอธิการบดียังประกอบดวยโครงการจัดตั้งกอง จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก  โครงการ

จัดตั้งกองการเจาหนาที่  โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  

โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ  

โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  และโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งยังมีหนวยตรวจสอบภายในที่

เปนหนวยงานขึ้นตรงตออธิการบดี  และงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานติดตามประสิทธิผลงาน 

 การพัฒนางานในระยะ 2 ปแรก (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555) 
   1) การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับบริบทตางๆ การจัดทําแผนกลยุทธ  โดยเฉพาะ

แผนกลยุทธดานการเงิน   ตลอดจนการกําหนดแผนงาน  กิจกรรม  โครงการประจําปที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ 
 2) การจัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  จะเปนการสานตอตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ

การดําเนินการของผูบริหารชุดเดิม 
 

/3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ... 
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3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยการจัดทําระบบสมรรถนะและเสนทางความกาวหนาของ

ตําแหนง การปรับระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  โดยเฉพาะการทบทวนและปรับปรุงขอ

กฎหมายในระดับตางๆ   ใหมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพตอ  การพัฒนาและรักษาบุคลากรทุกกลุมของ

มหาวิทยาลัย   และการเตรียมความพรอมในการปรับระบบการบริหารบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ระบบแทง) 

  5) การปรับโครงสรางหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี  ไดแก การทบทวนความเหมาะสมของภาระงาน 

ปริมาณงานและอัตรากําลังเพ่ือยกฐานะโครงการจัดตั้งกองข้ึนเปนกองใหเรียบรอยโดยเร็ว การปรับปรุงและพัฒนา

งานของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ตามคําแนะนําของ ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  ที่ใหแบงงานเปน 2 สวน  

คือ  งานนิติการ และ งานอุทธรณและรองทุกข หนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานที่ข้ึนตรงตออธิการบดี  อาจ

ยกฐานะขึ้นเปนสํานักตรวจสอบภายใน  และงานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน  ที่มีภาระงานสําคัญ

คือการดําเนินการเพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองคุณภาพหรือมีการดําเนินงานตามเกณฑ

คุณภาพนั้นควรไดรับการยกฐานะขึ้นเปนสํานักประกันคุณภาพและใหดูแลงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดวย 
 สําหรับหนวยงานที่มีภารกิจในการหารายได  ไดแก  โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โครงการจัดตั้งสํานักทรัพยสินและสิทธิประโยชน  โครงการอบรมบุคลากรทองถ่ิน (อ.บ.ต.) อาคารปฏิบัติการ

โรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(โรงแรม)  และศูนยหนังสือ  จะหารือรูปแบบการบริหารจัดการ

ในภาพรวมตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
6) การจัดอบรมความรูเก่ียวกับกฎหมายในการบริหารมหาวิทยาลัยใหแกผูบริหารทุกระดับ ซึ่งศาสตราจารย

อมร  จันทรสมบูรณ ไดใหความเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูบริหารในการ

ตัดสินใจหรือดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
7) งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา  เร่ืองเรงดวนคือการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ 

(TQF)  ที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2555  การปรับปรุงการบริหารงานวิชาการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการและการใหบริการดานตางๆ แกคณาจารยและนักศึกษา  การทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค  และการกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
8) การประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ตองชวยคณะตาง ๆ ในการทําความเขาใจตัวบงช้ีและ

เกณฑใหม เพ่ือใหสามารถพัฒนาแนวปฏิบัติดานกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและผลลัพธใหไดตาม

เกณฑประกันคุณภาพ  พัฒนาผูตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกัน

คุณภาพใหเช่ือมโยงกับคณะ/สํานัก  และฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

 9) การพัฒนาดานการวิจัย  ตองพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการทําวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อให

เกิดผลผลิตและผลลัพธตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ การเทียบเคียงสมรรถนะและแนวปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยที่มี

ความเขมแข็งดานงานวิจัย  การพัฒนาศูนยเครื่องมือและปฏิบัติการกลาง  และศูนยสัตวทดลองเพื่อใหบริการ

วิชาการแกนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
10) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนอกจากการรวมมือกับกรมศิลปากรและจังหวัดอุบลราชธานี ในการดูแล

อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเกาที่ไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากร เพื่อเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมวัตถุ

โบราณหัตถกรรม สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ผานมาไดเห็นชอบในหลักการ  จะสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตร  

รวมทั้งการรวมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามที่เคย

ปฏิบัติมา   

/สภาพปจจุบันและสภาพปญหาที่ไดจากการดําเนินงานในระยะ 2 สัปดาห  ...    
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สภาพปจจุบันและสภาพปญหาที่ไดจากการดําเนินงานในระยะ 2 สัปดาห 

 1) รายงานสถานะทางการเงินและบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  กองคลังคาดวาจะเสร็จเรียบรอยใน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 
 2) รายงานพสัดุยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
 3) การปรับปรุงโครงสราง  ระบบ  และกฎระเบียบในการบริหารจัดการของหนวยงานที่มีภารกิจในการหา

รายได  ขอเรียนเสนอให  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน

ที่ปรึกษาในการดําเนินการ  
 4) มีเร่ืองรองเรียนของบุคลากรและนักศึกษาเปนจํานวนมาก  ซึ่งการดําเนินการมีหลายขั้นตอนและมีผูที่

เก่ียวของหลายฝาย  สวนใหญไมประสงคจะเขามารับผิดชอบเนื่องจากเปนเรื่องของความขัดแยง  ขณะท่ีนิติกรมี

เพียง 3 คน  จึงตองขอความชวยเหลือจากคณะนิติศาสตร อยางไรก็ตาม  กรณีของนักศึกษาเปนเรื่องที่พอแกไขได  

แตเร่ืองของบุคลากรซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยหรือระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  

เปนเรื่องที่จะตองปรับระบบและสรางความเขาใจในขอกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกตองใหแกผูบริหารและเจาหนาที่   
 5) การไฟฟาสวนภูมิภาคทวงหนี้คาสาธารณูปโภคและไฟฟา  จาํนวน 48 ลานบาท  ซึ่งจะไดจัดทําแผนชาํระ

หนี้ตอไป 
 6) การจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ทราบและไมมีการประกาศจัดตั้งวิทยาเขตในราชกิจจานุเบกษา  จึงทําใหเกิดปญหาสําคัญ 2 ประการ  คือ

ขอมูลของวิทยาเขตไมอยูในระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางการดําเนินงาน

ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานดังกลาวไมชัดเจน 

 7) การจัดสรรเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือสมทบคากอสรางตามมติ

คณะรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณจํานวน 19 ลานบาท ในการกอสรางอาคารศูนยเครื่องมือกลางและปฏิบัติการ

เทคโนโลยี  อาคารของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  อาคารศูนยสุขภาพ  และอาคารศูนยประชุม  และ

อีก 25 ลานบาทสําหรับอาคารของวิทยาเขตมุกดาหาร  ในขณะที่มหาวิทยาลัยทุกแหงถูกตัดงบประมาณครุภัณฑ  งบ

ลงทุนโครงการใหม    และงบลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ดังนั้น   อาคารที่สรางใหมจะไมมีครุภัณฑ  

ลานจอดรถ หรือ การจัดภูมิทัศน  จึงขอเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหาทางแกไข อีกทั้งจะนําเสนอ

ปญหาเหลานี้ใหเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในชวงปลายเดือนตุลาคมนี้เพ่ือ

ทราบ 
 

มติที่ประชุมรับทราบพรอมกับมีขอคิดเห็นและคําแนะนําตออธิการบดีและคณะผูบริหาร ดังน้ี  
1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   ขอใหอธิการบดีและคณะผูบริหารใหความสําคญั 

กับการสรางคานิยมดานคณุธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  ใหไดรวมถึง  
การสรางความเขาใจและการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอกัน สําหรับเรื่อง วิทยาเขต 

   มุกดาหาร เปนเร่ืองละเอียดออนที่มหาวิทยาลัยตองรีบพิจารณา เน่ืองจากสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ไดทรงพระกรุณาฯวางศิลาฤกษ ดังน้ัน ขอใหนําเสนอสภา  
   มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป เพื่อศึกษาความเปนมาของการจัดตั้ง และการปรับปรุง 
   แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ  
 
         /3.  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน ... 
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3.  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  ใหคําแนะนําดังน้ี   
    2.1  อธิการบดีตองใหกําลังใจคน  ใหความคาดหวังที่ชัดเจนกับบุคลากร  จัดลําดับ 
           ความสําคัญและกําหนดจุดเนน (priority and focus)   ของสิ่งที่จะดาํเนินการ  
           และใหความสําคญักับผลลัพธมากกวากระบวนการ 
    2.2  อธิการบดีและคณะผูบริหารตองมีความคิดและความเขาใจในสิ่งที่จะทาํใหตรงกัน    
    2.3  ขอใหทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆ  ถึงปญหาและวิธีการในการแกปญหา 
     รวมกันมีการสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยวิธีที่เปนทางการ    

 ที่ตองทําเปนประจํา  ไดแก  การประชุมประจําสัปดาหระหวางอธิการบดีกับ 
 คณะผูบริหาร  และการประชุมระหวางอธิการบดีกับคณบดีและผูอํานวยการสํานัก  
 ทุก 2  สัปดาห โดยมีการเตรียมขอมูลสําหรับการประชุม เปน 2 วาระ  คือ       
 (1) วาระการติดตามการปฏิบัติงานประจํา ไดแก   การดําเนินงานตาม 
 กฎระเบียบ และขั้นตอนตางๆ ของเจาหนาที่  ซึ่งจะสะทอนให เห็นถึงศักยภาพ  
 และคุณภาพในการทํางานของคณะ/และสํานักงานอธิการบดี  และ (2) วาระ 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งเร่ืองที่สาํคัญ ไดแก   การพัฒนาคุณภาพการ 
 เรียนการสอน และการวิจัยเพื่อทองถิ่น 

         2.4  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูทรงคุณวุฒิ ขอใหอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย ใหความสาํคัญและมุง 
 ไปที่นักศึกษาและชุมชน  กําหนดเปาหมายรวมกัน  สรางเครือขาย   

2.5 ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ขอใหอธิการบดี  
      และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย สรางความเขาใจและตัดสินใจรวมกันสรางงานวิจัย 
      ใหเปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัย และสรางอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.1  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
          2.1.1 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน   
          2.1.1.1  แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 
  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาเสนอที่ประชุม

พิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554  โดยงบประมาณรายจาย

เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เปนเงิน  192,703,000  บาท    คิดเปนรอยละ  

22.44  และงบประมาณรายจาย  มีประมาณการรายจายเกินกวาประมาณการรายรับ  เปนเงิน  20,035,300  บาท  

ซึ่งเปนผลมาจากรายจายสํานักงานอธิการบดีที่มีประมาณการรายจายเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน

รายการคาใชจายตาง ๆ เชน คาใชจายในการรักษาความปลอดภัย (กรณีปรับรูปแบบการดําเนินงาน เปนการจาง

องคการสงเคราะหทหารผานศึก)  คาสาธารณูปโภค  (การชําระหนี้คางชําระ  ทั้งคากระแสไฟฟาและคาน้ําประปาที่

ซื้อจากการประปาสวนภูมิภาคเพื่อแกปญหาภัยแลงในระหวางเดือน ก.ค. - ก.ย.–2553)  และการสมทบ

งบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ เปนตน    
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

       /มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ... 
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  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554  
ไปกอนและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังน้ี 
1.  ปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจายบางรายการใหถูกตองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
     ในการประชุมครั้งตอไป    โดยเฉพาะการใหคําอธิบายถึงสาเหตุของการประมาณ   
     การรายจายในรายการที่มีตัวเลขสูงเกินรอยละ 10 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
2.  เน่ืองจากการจําแนกงบประมาณตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ไดนําเงินเดอืนและ    
     คาจางบคุลากรมารวมไวดวย  จึงทําใหไมเปนคาใชจายจริง  ดังน้ัน ขอใหจัดทํา   
     ขอมูลใหม  โดยใหนํางบประมาณที่ใชจริงในยุทธศาสตรเทาน้ันมาจัดทํา 

3.  ขอใหมหาวิทยาลัยติดตามการใชจายเงิน  โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกตอง   
     ของการใชจายเงิน  และการที่จะใหมีผูตรวจสอบบัญชี 
4.  ขอใหคณะกรรมการแผนตรวจสอบเอกสารประกอบงบประมาณรายจาย ประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ. 2554  และแผนงบประมาณระยะ 15 ป  และรายงานผลการ 
     ตรวจสอบตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
2.1.1.2  (ราง)  ปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน 

   ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2535 

   รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข   รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณารางปรับปรุง

แกไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535     เนื่องจากการกําหนดวงเงินการกอหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจายเงินรายไดของรอง

อธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี   ในวงเงินครั้งละไมเกิน  25,000 บาทนั้น  เปนการกําหนดวงเงินตั้งแต

ป พ.ศ. 2534   ซึ่งไมสอดคลองกับสภาวการณดานการเงินและเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  

เพ่ือใหหนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับคณะสามารถดําเนินการตามภารกิจไดอยางเหมาะสมกับสภาวการณ

ในปจจุบัน  จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  ขอ 21.1  ขอ 21.2  และขอ 21.3   ดังนี้ 
  ขอ 21.1  การกอหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจายเงินรายไดตามขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติจายเงินตามวงเงิน

งบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ     อธิการบดีอาจมอบอํานาจการจายเงินดังกลาวใหกับรองอธิการบดีไดครั้งละ

ไมเกิน 100,000 บาท 
 ขอ 21.2  การกอหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจายเงินรายไดของคณะหรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงิน

จัดสรรตามขอ 8  ใหคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  เปนผูอนุมัติจายเงินตามวงเงินงบประมาณที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติครั้งละไมเกิน 25,000 บาท  
 ขอ 21.3   การกอหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจายเงินรายไดของคณะหรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงิน

จัดสรรตามขอ 8 ครั้งหนึ่งเกินกวา 25,000 บาท  ใหอธกิารบดีหรือรองอธิการบดีซึง่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา

อนุมัตติามวงเงินงบประมาณรายจายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 
                                                                /มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ… 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  ดังน้ี 
 หมวดที่ 4 การสั่งจายเงิน 
 ใหยกเลิกความในขอ 21.1, 21.2, 21.3 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 21.1  การกอหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยตามขอ 5  

         ใหอธิการาบดีเปนผูอนุมัติจายเงินตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจายที่สภา 
         มหาวิทยาลัยอนุมัติอธิการบดีอาจมอบอํานาจการกอหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติ 
         จายเงินดังกลาวใหกับรองอธิการบดีไดครั้งละไมเกิน 1,000,000 บาท (หน่ึง 
         ลานบาทถวน) และใหกับผูชวยอธิการบดี ไดครั้งละไมเกิน 500,000 บาท  

(หาแสนบาทถวน) 
21.2   การกอหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจายเงินรายไดของคณะ/สาํนัก/วิทยาลัย หรือ 
 สวนราชการและหนวยงานในกํากับที่เทียบเทา ซึ่งไดรับเงินจัดสรรตามขอ 8 ให 
 คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนงานนั้นๆ เปนผูอนุมัติจายเงินตามกรอบ 
 วงเงินงบประมาณรายจายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ไดครั้งละไมเกิน 500,000  
 บาท (หาแสนบาทถวน) ทั้งน้ีอธิการบดีอาจมอบอํานาจการอนุมัติการกอหนี้ 
          ผูกพันหรือการอนุมัติจายเงินดงักลาว ใหกับรองหัวหนาหนวยงานตามคํา 

เสนอแนะของหัวหนาหนวยงาน ไดครั้งละไมเกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสน 
บาทถวน) 

21.3   การกอหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจายเงินรายไดของคณะ/สาํนัก/วิทยาลัย หรือ 
สวนราชการและหนวยงานในกํากับที่เทียบเทา ซึ่งไดรับเงินจัดสรรตามขอ 8  
เกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ 
ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจายที่สภา 
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 
ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา       

 (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

3.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  6/2553 

วันเสารที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 

6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2553 วันเสารที่ 25 
          กันยายน 2553 โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 
 
 
 

     /ขอความเดิม... 
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ขอความเดิม แกไขเปน 
หนาที่ 3  มตริะเบียบวาระที่ 2.1.1.1 

   ตัดขอความเดิมทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว   ขอใหกองคลัง

ตรวจสอบความถูกตอง  และใหลงนามรับรองโดย

ผูอํานวยการกองคลัง  และควรมีการวิเคราะหสรุป

สถานการณทางการเงินใหชัดเจน  และเห็นควรให

มี ก า ร แต ง ตั้ ง คณะก ร รมก า ร ก า ร เ งิ น ข อ ง

มหาวิทยาลัย  โดยมอบ รองศาสตราจารยปภัสวดี  

วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปนประธานคณะกรรมการการเงิน  โดยให

พิ จ า ร ณ า อ ง ค ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ห น า ที่  ข อ ง

คณะกรรมการชุดน้ี  เพี่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

ตอไป 
 

หนาที่ 4  มติระเบียบวาระที่ 2.1.2   
1. การติดตามหนี้ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะ 

ทํางานเพื่อการติดตามหนี้สิน  และทําหนังสือถึง

ลูกหน้ีทุกรายในการผอนชําระหนี้ 

 
1. ขอใหอธิการบดี(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจน

กูฏ) แตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยทีมบริหาร

ชุดเดิม  เพื่อทําหนาที่ติดตามเงินยืมโดยทําหนังสือ

ติดตามลูกหน้ีทุกราย 
2. ขอใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินดําเนินการ

ตรวจสอบ และยืนยันความถูกตองของสถานะทาง

การเงินและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
 

2. ขอใหผูตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน ดําเนินการตรวจสอบบัญชี และ

ยืนยันความถูกตองของสถานะทางการเงินและ

รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2553  เพื่อประกอบการสงมอบงานให

อธิการบดีทานใหม 
3. แกไขกฎระเบียบตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไวให

มีความถูกตองและไมขัดแยงกับกฎหมายและ

ขอบังคับตางๆ ที่ไดมกีารกําหนดไว 

3. แกไขกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของซึง่ไดมีการ

กําหนดไวใหมีความถูกตองและไมขัดแยงกับ

กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไว 
 

หนาที่ 8  บรรทัดที่ 14 
  รวมทั้งความรวมมือดานตาง ๆ   

   
รวมทั้งความรวมมือดานตาง ๆ   
 

หนาที่ 9  บรรทัดที่ 2   และบรรทัดที่ 4 

  มีจํานวนตัวบงช้ีทั้งสิน 
 
 
 

 
มีจํานวนตัวบงช้ีทั้งสิ้น 
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ขอความเดิม แกไขเปน 
หนาที่ 10  บรรทัดที่ 4 
  ภายในเดือนสิงาคม  2554 

 
ภายในเดือนสิงหาคม  2554 

หนาที่ 11 บรรทัดที่ 11 
   นางนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 

 
นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 

หนาที่ 12  บรรทัดที่ 13 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหรองศาสตราจารย 
  นงนิตย  ธีระวัฒนสุข  ลาออกจากตําแหนง..... 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรอง

ศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ลาออกจาก

ตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2553 เพื่อไปปฏิบัติหนาที่รักษาราชการ

แทนอธิการบดี  และใหแตงตั้งรักษาราชการแทน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2553 ถึงจนกวาการสรรหาคณบดีคณะเภสัช

ศาสตรจะแลวเสร็จ 

หนาที่ 20   
  2.1สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 3 คน

  7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 
      11 คน   

 
  2.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  จํานวน 3 คน 
  7. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน  
      1 คน  

หนาที่ 22   
  1.5  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาจีนเวียดนามและการสื่อสาร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
1.5  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553 
หนาที่ 27   
ระเบียบวาระที่ 5.1  
  ถอนเรื่อง 

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 
  ถอนเรื่อง 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.3  
  ถอนเรื่อง 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.4 
  ถอนเรื่อง 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 

  /ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง ... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.2.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  
  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย พ.ศ. ...  
 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย พ.ศ. ... ทั้งนี้  เปนไปตามมติ

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ที่ใหปรับปรุงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน       ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการศูนย พ.ศ. 2540 ใหสอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงขอบังคับดังกลาว

ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบทบัญญัติตามมาตรา 21   มาตรา 24   มาตรา 33   และมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541    และนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2553 เสร็จสิ้นแลว  
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวรับในเน้ือหาสาระของรางขอบังคับ  แตเน่ืองจากการจัดทาํมีความ 

สับสนไมเปนระบบ  และขอความไมเปนภาษาทางกฎหมาย  จึงขอใหนํากลับไปจัดทํา 
ใหมและใหคณะกรรมการตรวจสอบกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ชวยพิจารณาความถูกตองเหมาะสมและความเรียบรอยใหดวย   

 
4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

   4.3.1 รายงานการศึกษา กรณีการสรางหอพักนักศึกษา  4  หลัง   
 นายนิกร  วีสเพ็ญ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง  รายงานการศึกษา กรณีการสรางหอพักนักศึกษา 4 หลัง โดยที่ประชุมคณะทํางานตรวจสอบการดําเนินงาน

โครงการรวมทุนจากบริษัทกําจรกิจกอสรางจํากัดในโครงการกอสรางหอพักนักศึกษา ไดศึกษาเรื่องหลัก 2 เร่ือง คือ 

อํานาจของอธิการบดีในการรวมลงทุน  และความเหมาะสมของการ  refinance   
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบสิ่งที่คณะทํางานไดไปศึกษามา และขอให ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาขอมูลตางๆ อีกครั้งและนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

  อน่ึง  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตอการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม 
จึงขอให  นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ยกราง 
ความหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติสภามหาวิทยาลัย  อาทิเชน  อนุมัติ  อนุมัติหลักการ   
รับหลักการ  ฯลฯ เพื่อเปนบรรทัดฐานใหแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใน 
การปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

     /ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2552  

(ครั้งที่ 2) 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา เร่ือง การพิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ  ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 

2) ดวยงานทะเบียนและวดัผล  กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงือ่นไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรบัณฑติ  ประจําปการศึกษา 2552 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน 1 คน  โดยจําแนกตาม

คณะไดดังนี ้
 

1.  คณะศิลปะศาสตร  จาํนวน 1 คน  จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
     -  สาขาวชิา  การสอนภาษอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน 1  คน 
 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได

พิจารณาเห็นชอบแลว  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553  ตามรายชื่อและเอกสารที่แนบ

มาพรอม 
 

      จึงนาํเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.2   การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา 2552-2553  
(ครั้งที่ 2) 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุมเพื่อ 

พิจารณา เร่ือง การพิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  ประจาํปการศึกษา 2552-2553 (ครั้งที่ 2)  

ดวยงานทะเบยีนและวัดผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท  ประจําปการศึกษา 2552-2553  มีผูที่ผานเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา จาํนวน 6 คน โดยจําแนกตามคณะ

ไดดังนี ้
 1.  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
      -  สาขาวชิา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน 1  คน 

 2.  คณะศิลปศาสตร จํานวน 1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
      -  สาขาวชิา สังคมศาสตรและการพัฒนา   จํานวน  1  คน 
 3.  คณะเภสัชศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
      -  สาขาวชิา  การบริหารบริการสุขภาพ   จํานวน  1  คน 
 4.  คณะบริหารศาสตร จํานวน  2  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
      -  สาขาวชิา  พัฒนบูรณาการศาสตร    จํานวน  2  คน 
 5.  คณะรัฐศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
      - สาขาวิชา การปกครอง     จํานวน  1  คน 
 

/โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบ ... 
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โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได

พิจารณาเห็นชอบแลว  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553  ตามรายชื่อที่แนบมาพรอม 
 

   จึงนาํเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
  

5.3  เสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร   
       ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุม

พิจารณา  เร่ือง รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร  ภาค

การศึกษาตน  ปการศึกษา 2553  ดวยงานทะเบียนและวัดผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการ

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปการศึกษา 2552  มีผูที่ผานเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา  

จํานวน 2 คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 
 

 1.  คณะบริหารศาสตร จํานวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
      - สาขาวิชา  พัฒนาบูรณาการศาสตร    จํานวน  2  คน 
 

 หมายเหต ุ :  ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาของนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ 
 ตามที่ศาสตราจารย ดร.อภิชัย  พันธเสน  ไดเปนที่ปรึกษาหลักใหกับนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ  ตั้งแตป

การศึกษา  2550  จนสอบปองกันวิทยานิพนธผานเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2553  ซึ่งศาสตราจารย ดร.อภิชัย  

พันธเสน  หมดสถานภาพการเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตป พ.ศ. 2552 และคณะ/          

หลักสูตร  ไมไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแทน ซึ่งทําใหไมเปนไปตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 

ขอ 13.2.3.1 เก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาหลัก  ทั้งนี้  ตามหนังสือยืนยันของศาสตราจารย ดร.อภิชัย 

พันธเสน ที่ยืนยันและรับรองวายังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนางสาววรรณา ประยุกตวงศ ดวยนางสาววรรณา 

ประยุกตวงศ   เปนนักศึกษาผูรับทุนในโครงการปริญญากาญจนาภิเษก  โดยสัญญาทุนมีศาสตราจารย ดร.อภิชัย  

พันธเสน เปนอาจารยที่ปรึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงอนุโลมใหศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน เปนอาจารยที่

ปรึกษาตอจนกวานางสาววรรณา ประยุกตวงศ เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ ตามคําส่ังเดิม 
 

 โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได

พิจารณาเห็นชอบแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 8 ตลุาคม 2553 ตาม รายชื่อที่แนบมาพรอม 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังน้ี 
1.  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนางสุภาวดี  ขุนทองจันทร 
2.  เน่ืองจากคณะบริหารศาสตรไดตรวจสอบขอมูลและมีการดําเนินการเพื่อใหถูกตองตาม 

เง่ือนไขการรับทุน  โดยมิใหเกิดผลกระทบตอการศึกษาและการสําเร็จการ 
 

/ศึกษาของนักศึกษา ... 
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ศึกษาของนักศึกษา ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของ  นางสาว 

วรรณา ประยุกตวงศ โดยอนุโลมตามเงื่อนไขการรับทุนที่มีขอผูกพันระหวางอาจารย 

ที่ปรึกษากับนักศึกษา และใหมหาวิทยาลัยสงเร่ืองใหสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตอไป 
 

5.4  การทบทวนบทบาทหนาที่ และองคประกอบของคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการ 
                 สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวน

บทบาทหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชุด แตงตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2552 (วาระ
พิเศษ) เมื่อวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2552 
 

   มติ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุม  ไดแจงตอที่ประชุมวาไดหารือกับอธิการบดีแลววาจะยกเลิกประกาศแตงตั้ง

คณะกรรมการ ทั้ง  7 ชุด  โดยจะแตงตั้งเฉพาะชุดที่มีความจําเปนและกําหนดบทบาทหนาที่

ใหม 
 

5.5    การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งตอไป 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ   จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธานทีป่ระชุมแจงที่

ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 8/2553  ในวันเสารที ่ 27  พฤศจิกายน  

2553 
 

  มติ รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 13.30 น. 
 

                                

                    .................................................. 
                    (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ) 
              รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
                                           กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุมและ 
        ผูตรวจทานรายงานการประชุม  

 
 
 


