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สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา ในการเตรียมการเพ่ือออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
เป#นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได�เริ่มเตรียมการต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยใช�กิจกรรมต�างๆ เพ่ือศึกษาและให� 
ความรู�แก�บุคลากรหลายระดับในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันท่ีไม�ใช�ระบบราชการปกติ ต�อมามหาวิทยาลัยได�แต�งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานเตรียมการ เพ่ือให�มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป6นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี ๖๘๖/๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค;ให�มหาวิทยาลัย
เตรียมการได�สอดคล�องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี และเป6นไปตามเจตนาของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๓  คณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต�างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย อธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสํานัก ประธานสภาอาจารย; 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย; และนางสาวนงนิตย; ธีระวัฒนสุข เป6นกรรมการและ
เลขานุการ 

๒. คณะทํางานพัฒนาระบบโครงสร�างและบริหาร มีนายณรงค;  หุตานุวัตร  เป6นประธาน และมีนาง
ชุตินันท;  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผู�ช�วยอธิการบดีฝCายวางแผน เป6นผู�ทํางานและเลขานุการ 

๓. คณะทํางานพัฒนาระบบวิชาการ มีนายโชติ  จิตรังสี  รองอธิการบดีฝCายวิชาการ เป6นประธาน  และ
นายวัชรพงษ; วัฒนกูล  รองคณบดีฝCายบริหาร คณะเกษตรศาสตร; เป6นผู�ทํางานและเลขานุการ 

๔. คณะทํางานประชาสัมพันธ;และประชาพิจารณ; มีนายมานัส ลอศิริกุล  รองอธิการบดีฝCายบริหาร เป6น
ประธาน และนายวรพจน; นวลสกุล  เป6นผู�ทํางานและเลขานุการ 

ท้ังนี้  กองแผนงาน  ทําหน�าท่ีเป6นผู�ประสานงานในการดําเนินงานในแต�ละคณะทํางาน   และมีเจ�าหน�าท่ี 
วิเคราะห;นโยบายและแผนของกองแผนงาน ทําหน�าท่ีเป6นผู�ช�วยเลขานุการ  เพ่ือเป6นผู�ช�วยประสานการปฏิบัติงานให�
มีความต�อเนื่อง 
 คณะทํางานท้ัง ๓ ฝCาย ได�กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของคณะทํางาน เพ่ือใช�เป6นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 

๑. กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบโครงสร�างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ไปสู�รูปแบบใหม�ท่ี
เน�นประสิทธิภาพและคุณภาพ  ให�เป6นการเตรียมความพร�อม เพ่ือเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล  
โดยคณะทํางานจะศึกษาและกําหนดรูปแบบตัวอย�างของระบบโครงสร�างและระบบงานต�างๆ เพ่ือให�
คณะกรรมการอํานวยการ และประชาคมในมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให�เหมาะสมท่ีสุด 

๒. กําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให�สามารถแข�งขันทางด�านวิชาการกบมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได�  
คณะทํางานมีความเห็นร�วมกันว�า มหาวิทยาลัยควรจะต�องเข�าไปมีบทบาทในชุมชนท�องถ่ินให�มากข้ึน  
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง  บทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีพึงประสงค; คือ 
การให�บริการทางวิชาการและการร�วมมือกับชุมชน เพ่ือช�วยศึกษาพัฒนาศักยภาพด�านต�างๆ ของ
ท�องถ่ิน อาทิ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค�าทางการเกษตรท่ีครบวงจร  การพัฒนาด�าน
สมุนไพร  และผลิตภัณฑ; ฯลฯ เพ่ือให�ชุมชนมีความรู�ความสามารถพ่ึงตนเองได� เป6นต�น นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยควรจะต�องยึดชุมชนเป6นฐาน โดยเปIดให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

คณะทํางานได(กําหนดประเด็นหลัก เพ่ือทําการศึกษาสําหรับใช(เป#นแนวทางพิจารณาในการพัฒนาและ 
ปรับเปล่ียน เช�น 
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๑. ด�านวิสัยทัศน;  พันธกิจ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีชัดเจน เพ่ือเป6นเครื่องจี้นําทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. ด�านการบริหารวิชาการ เช�น ด�านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลงานทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. ด�านการพัฒนางานวิจัย 
๔. ด�านการบริการทางวิชาการแก�ชุมชน 
๕. ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. ด�านกิจการนักศึกษา 
๗. ด�านการบริหารงานท่ัวไป 
๘. ด�านการบริหารงานบุคคล 
๙. ด�านการงบประมาณ 
๑๐. ด�านการบริหารการเงินและทรัพย;สิน 
ท่ีประชุมคณะทํางาน ได(มีมติเห็นชอบให(แบ�งคณะทํางานออกเป#น ๕ กลุ�มย�อย เพ่ือให(การดําเนินงานมี 

ประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว โดยจัดแบ�งภาระประเด็นหัวข(อ เพ่ือศึกษาให(ครอบคลุม ๑๐ ข(อข(างต(น ดังนี้ 
๑. ด�านการบริหารงานบุคคล 
๒. ด�านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
๓. ด�านการบริหารวิชาการ 
๔. ด�านการบริหารทรัพย;สิน 
๕. ด�านการบริหารงานค�นคว�า/วิจัย/พัฒนา/ใช�ประโยชน; 
แผนการปฏิบัติงานในการนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปสู�การเป#นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
คณะทํางาน ได�พิจารณากําหนดแผนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานเพ่ือนํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปสู�

การเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี้ 
ระยะท่ี ๑    (ระหว�างเดือนกุมภาพันธ8 ๒๕๔๓ –เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓)  

- เป6นการวิเคราะห;โครงสร�างและระบบงานของมหาวิทยาลัยในกรอบใหญ� เพ่ือสร�างรูปแบบและ
ระบบใหม�ท่ีเหมาะสม โดยอาจสร�างทางเลือกมากกว�าหนึ่ง ในข้ันตอนนี้จะมีการรับฟPงความ
คิดเห็นของคณะกรรมการอํานวยการและประชาคมในมหาวิทยาลัยเป6นระยะ 

ระยะท่ี ๒    (ระหว�างเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ –เดือนมีนาคม ๒๕๔๔)  
- เป6นการนําโครงสร�างและระบบต�างๆ ในข้ันตอนระยะท่ี ๑ มากําหนดรายละเอียดให�มีข�อมูล

เพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําร�างพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ในข้ันตอนนี้ จะมีการ
ประชุมร�วมกันของคณะกรรมการอํานวยการ และจัดทําประชาพิจารณาเพ่ือรับฟPงความคิดเห็น
ของประชาคมก�อนท่ีจะก�าวไปสู�ข้ันตอนต�อไป 

ระยะท่ี ๓    (ระหว�างช�วงเดือนเมษายน ๒๕๔๔ –เดือนมิถุนายน ๒๕๔๔)  
- เป6นการยกร�างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู�ชํานาญด�านกฎหมาย บน

พ้ืนฐานของข�อมูลต�างๆ ท่ีได�จากระยะท่ี ๒ จากนั้นจะเป6นการนําเสนอร�างพระราชบัญญัติขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาโดยลําดับ 

 

การกําหนดวิสัยทัศน8 พันธกิจของมหาวิทยาลัย (ในแนวคิดของคณะทํางาน) 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ�งกระจายโอกาสทางการศึกษา และสร�างองค;ความรู�เก่ียวกับท�องถ่ินแบบ
ครบวงจร เป6นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือนําไปสู�ความเข�มแข็งของชุมชน” 
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ผลการดําเนินงานของคณะทํางาน  คณะทํางานกลุ�มย�อยต�างๆ ท้ัง ๕ กลุ�ม ได�ศึกษา วิเคราะห;แนวทาง 
ต�างๆ ร�วมกัน ได�ข�อสรุปจากการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด(านการบริหารงานบุคคล 
แนวนโยบายการบริหารงานบุคคล กําหนดให�สภามหาวิทยาลัย เป6นองค;กรท่ีมีอํานาจสูงสุดในการ 

บริหารงาน ใช�การดําเนินงานในรูปคณะอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัย (หรืออาจจะกําหนดชื่อเป6นอย�างอ่ืนตาม
ความเหมาะสม)  โดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System)  ซ่ึงสามารถเลือกสรรและรักษาไว�ซ่ึงคนดีและคนเก�ง 
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ จะไม�อยู�ภายในใต�กฎหมายแรงงาน มีระบบท่ีส�งเสริมให�บุคลากรได�ใช�ความรู�ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ี โดยได�รับเงินค�าจ�าง-ค�าตอบแทน  สิทธิประโยชน;ท่ีเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ
ผลงาน 

การปรับเปลี่ยนสถานภาพจากข�าราชการไปเป6นพนักงานมหาวิทยาลัย ให�มีบทบังคับสําหรับข�าราชการ 
ทุกคน  แต�อาจกําหนดไว�ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ เพ่ือให�มีระยะเวลาปรับตัวได� ๓-๕ ปa 

นอกจากนั้น ได�กําหนดประเด็นในการศึกษาเฉพาะกลุ�ม คือ ศึกษาเก่ียวกับการแบ�งประเภทพนักงาน 
ของมหาวิทยาลัย  การจําแนกตําแหน�งงาน และการกําหนดลักษณะภาระงานของพนักงาน  วิธีการได�มาซ่ึงพนักงาน  
การจ�างและเง่ือนไขการจ�างงาน  สัญญาการจ�างงาน  การยุติการจ�างงาน  เงินเดือน/ค�าจ�าง/ค�าสมนาคุณ  สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน;  ระบบการประเมินผลงานเพ่ือการจ�างงานต�อไป  วินัยและการรักษาวินัย  ระบบการอุทธรณ;ร�อง
ทุกข;  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  และการประเมินข�าราชการให�เข�าสู�ระบบใหม� เป6นต�น 

๒. ด(านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
กลุ�มได�ทําการศึกษาประเด็นการบริหารและนโยบายการบริหารงบประมาณ  การจัดทํางบประมาณ   

และการได�มาซ่ึงรายได�ของมหาวิทยาลัย  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารการเงิน  ระบบการจัดการบัญชี และ
การบริหารพัสดุ 
      การดําเนินงานด�านงบประมาณและการเงินนั้น  จะมีสภามหาวิทยาลัยเป6นผู�กําหนดนโยบายเก่ียวกับ
งบประมาณและการเงิน  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป6นผู�พิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณได�ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป6นผู�เสนอข�อมูลต�างๆ ต�อ
อธิการบดีเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  และกลุ�มทํางานได�วิเคราะห;ข�อดีและข�อเสียดังนี้ 
      ข�อดี  : การดําเนินงานในลักษณะดังกล�าว จะทําให�การจัดสรรงบประมาณเป6นไปตามนโยบายท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ข�อเสีย : หากอธิการบดีขาดความยุติธรรมและความซ่ือสัตย; อาจจะส�งผลต�อการบริหารภายใน 
มหาวิทยาลัยได� ดังนั้น ควรจะสร�างระบบการถ�วงดุลอํานาจของอธิการบดีไว�ด�วย   
      กรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณคือ 
      ๑) การบริหารงบประมาณต�องให�สอดคล�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      ๒) ควรมีการกําหนดวงเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยให�
มีความม่ันคง 
      ๓) ควรมีการนํางบประมาณบางส�วนไปทําให�เกิดมูลค�าเพ่ิม เช�น การจัดซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หรือซ้ือหุ�น 
เป6นต�น ซ่ึงจะเป6นการเพ่ิมรายได�ให�กับมหาวิทยาลัยได� 
      ๔) การจัดทําคําของบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (Block Grant)  จะต�องจัดทําในลักษณะโครงการ ซึง
กําหนดวัตถุประสงค; ตลอดจนตัวชี้วัดความสําเร็จของงานอย�างชัดเจน เพ่ือให�ง�ายต�อการตรวจสอบ  
      แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
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      ๑) กําหนดดัชนีท่ีจะใช�ในการวัดความสําเร็จอย�างชัดเจน ซ่ึงเป6นวิธีการท่ีจะปlองกันการทุจริต และช�วย
ให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณมากยิ่งข้ึน 
      ๒) มีการประเมินการบริหารงบประมาณทุก ๖ เดือน เพ่ือให�มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขต�างๆ ท่ีจะเป6น
อุปสรรคต�อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
      ๓) มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได�ของมหาวิทยาลัยตามจํานวนโครงการท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว
      ๔) นําหลักการ “บัญชีต�นทุน” มาใช�ในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
      และมีข(อคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบดังกล�าวคือ 

๑) สภามหาวิทยาลัย ควรจะมีองค;ประกอบส�วนหนึ่งมาจากผู�ท่ีได�รับประโยชน;หรือมีส�วนได�ส�วนเสีย  
(Stake holders) ในกิจการของมหาวิทยาลัยด�วย เช�น ผู�นําชุมชน และผู�แทนฝCายการเมือง เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะมี
ปฏิสัมพันธ;กับปPญหาและความต�องการของชุมชนหรือสังคม ซ่ึงจะเป6นปPจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทาง
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒) ในการเลือกสรรกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรจะมีการกําหนดแนวทางท่ีรอบคอบ และควรจะมี 
องค;กรต�างๆ มีส�วนในการเสนอและหรือคัดเลือก 

๓) สภามหาวิทยาลัย ควรจะต�องมีอํานาจเต็มในเชิงนโยบาย ในการจัดสรรและการกํากับดูแลการใช� 
งบประมาณ โดยอธิการบดีเป6นผู�รับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

๔) ควรมีวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
๕) เพ่ือให�การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ควรจะพิจารณาคณะอนุกรรมการหรือ 

กรรมการด�านต�างๆ เช�น ด�านบริหารงานบุคคล  ด�านบริหารงบประมาณและการเงิน ด�านวิชาการ เป6นต�น โดย
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะทําหน�าท่ีกลั่นกรองและวิเคราะห;ข�อมูลในเรื่องท่ีได�รับมอบหมายให�สภา
มหาวิทยาลัย 

๓. ด(านการบริหารวิชาการ 
สรุปประเด็นท่ีกลุ�มจะทําการศึกษา ดังนี้ 
โครงสร�างการบริหารวิชาการ  ควรจะมีการจัดต้ัง “สภาวิชาการ” ประกอบด�วย 

- ประธาน คือ อธิการบดี 
- กรรมการ ประกอบด�วย คณบดี  รองคณบดีฝCายวิชาการ  ผู�อํานวยการสถาบัน  ผู�อํานวยการ

ศูนย;  หัวหน�าหน�วยงาน  คณาจารย;ประจําสํานักวิชา (๓ คน/สํานักวิชา) 
บทบาทหน�าท่ีของสภาวิชาการ   

- เสนอแนะนโยบายด�านวิชาการแก�สภามหาวิทยาลัย 
- เสนอข�อมูลเพ่ือใช�พิจารณาในการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
- ควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับด�านวิชาการ 
- เสนอหลักเกณฑ;ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติ วิธีการแต�งต้ังและการดํารงตําแหน�งทางวิชาการ เช�น ผศ. 

รศ. ศ.  เป6นต�น  รวมท้ังสิทธิประโยชน;ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานด�านวิชาการ 
ภารกิจท่ีเก่ียวข�องกับงานบริหารวิชาการ   

- กําหนดหลักสูตรและเกณฑ;การให�ปริญญาบัตร/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางหรือท่ัวไป (ข้ันตอนและเกณฑ;การเทียบโอนหน�วยกิต/ย�ายสาขาวิชาภายในหรือนอก
คณะ หรือต�างมหาวิทยาลัยท้ังในและต�างประเทศ) 

- กําหนดมาตรฐานงานด�านวิชาการและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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- กําหนดเกณฑ;การรับนักศึกษาและวิธีการคัดเลือก เช�น คุณสมบัติผู�มีสิทธิ์สมัครเข�ารับการ
คัดเลือกในแต�ละคณะ/สาขาวิชา เช�น ผลการเรียน  ความสามารถพิเศษ ฯลฯ  กําหนดวิธีการ
คัดเลือก เช�น ใช�วิธีการสอบข�อเขียน/สัมภาษณ;/ความถนัดทางเฉพาะทาง ฯลฯ 

- กําหนดเกณฑ;ในการประเมินผลและวัดผล ตลอดจนการรักษาสถานภาพของนักศึกษา 
- วางหลักเกณฑ;เสรีภาพทางวิชาการ และหรือจรรยาบรรณ 
- กําหนดหลักเกณฑ;ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ส�งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานทางด�านวิชาการ เช�น งานทะเบียนและประมวลผล งาน

กิจการนักศึกษา  งานแนะแนว  การจัดทุการศึกษา  งานห�องสมุดและโสตทัศน;/งาน
สารสนเทศและคอมพิวเตอร;  การจัดฝpกอบรมเพ่ือพัฒนางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาการ เช�น การ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน  การออกข�อสอบ  การเขียนตําราบทความ  และการเขียน
โครงการวิจัย  และรายงานผลงานวิจัย เป6นต�น 

- การบริหารงานวิจัย 
- การบริหารงานบริการวิชาการ 

๔. ด(านการบริหารทรัพย8สิน 
แนวความคิดในการดําเนินงานด�านการบริหารทรัพย;สิน ดังนี้ 
ความหมายของคําว�า “ทรัพยากร” 
- ทรัพย;ท่ีเป6นสิ่งของ เช�น ท่ีดิน อาคาร หรือสิ่งก�อสร�าง  วัสดุอุปกรณ;ในและนอกห�องปฏิบัติการ 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค (Infrastructures)  และทรัพย;สินต�างๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
ครอบครองเป6นเจ�าของ 

- ทรัพย;สินทางปPญญาท่ีมหาวิทยาลัยเป6นเจ�าของ 
- ทรัพยากรบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมีและสร�างข้ึน 
แนวทางในการดําเนินงานด�านทรัพย;สิน 
- ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�เกิดประโยชน;สูงสุดเพ่ือสร�างรายได�  ลดค�าใช�จ�าย  เพ่ิมประสิทธิภาพ  

และลดการสูญเสียท่ีเปล�าประโยชน; อันเป6นผลจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- มีการตรวจสอบทรัพยากรต�างๆ ท่ีมีอยู�ให�สามารถใช�งานได�เป6นอย�างดีอย�างยาวนานสมํ่าเสมอ 
- มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะเพ่ิมพูนทรัพยากรท่ีมี ให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
แนวความคิดในการสร�างรายได�จากทรัพยากรท่ีเป6น “สิ่งของ” 
๑) ต�องเพ่ิมการใช�สิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ (Facilities) ท่ีมีอยู� 

- ให�บริการตรวจวิเคราะห;ตัวอย�าง หรือข�อมูลต�างๆ 
- ให�บริการเก่ียวกับ Intrenet หรือ E-Commerce 
- ให�บริการสืบค�นข�อมูล (โดยการจัดเก็บค�าธรรมเนียม)                  
- ให�บริการห�องสมุดแก�บุคคลภายนอก (โดยการจัดเก็บค�าธรรมเนียม)                  
- ให�บริการเช�าห�องประชุม  สนามกีฬา  โรงละคร  ท่ีดินหรือสิ่งก�อสร�างอ่ืนๆ  
- จําหน�ายผลผลิต และผลิตภณัฑ;ต�างๆ ท่ีผลิตได�จากเครื่องมือท่ีมีอยู�ของมหาวิทยาลัย 

๒) จะต�องมีการเพ่ิมการใช�สิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ (Facilities) ท่ีมีอยู� ในช�วงนอกเวลา
ราชการ หรือช�วงเวลาสอนปกติ เช�น 
- เปIดการเรียนการสอนในภาคคํ่า หรือเสาร;-อาทิตย; 



6 

 

- จัดการเรียนการสอนทาง Internet เหมือนลักษณะของมหาวิทยาลัยเปIด 
- จัดการเรียนการสอนร�วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต�างประเทศ โดยผ�านทาง Internet 
- ให�บริการมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ในการเช�าสิ่งอํานวยความ 
  สะดวกต�างๆ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
- ให�บริการจัดการสอนในบางรายวิชา หรือบางหัวข�อ โดยคณะวิทยากร  อาจารย;ของ 
  มหาวิทยาลัย 
- จัดฝpกอบรม สัมมนา ประชุมในระยะเวลาสั้น เพ่ือให�บริการแก�ชุมชนในราคาย�อมเยาว; 

๓) การสร�างรายได�จากอสังหาริมทรัพย; (ท่ีดิน) ของมหาวิทยาลัย 
- สร�างศูนย;พาณิชย;สําหรับชุมชนใน-นอกมหาวิทยาลัย 
- พยายามสร�างความเจริญทางด�านธุรกิจให�เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย พร�อมกับคํานึงถึง 
  ชุมชนภายนอกด�วย 
- ขยายพันธุ;ไม�ดอกไม�ประดับ ไม�ผลเพ่ือจําหน�าย 
- จัดรวบรวมพันธุ;ไม�เศรษฐกิจ เพ่ือจําหน�ายโดยมหาวิทยาลัยให�การรับรอง 
- จัดทําผลิตภัณฑ;  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีใช�ดินในการดําเนินการเพ่ือสร�างรายได� 

๔) สร�างประโยชน;จากการผลิตพนักงานรูปแบบต�างๆ เช�น จากของเสีย  ดวงอาทิตย;  ลม 
- เพ่ือเป6นการช�วยลดค�าใช�จ�ายของไฟฟlา และให�บริการในราคาย�อมเยาแก�ชุมชนใกล�เคียง ผกรณี

มีการใช�เหลือจากภายในมหาวิทยาลัย) 
- เพ่ือเป6นการสร�างองค;ความรู�ในเรื่อง Alternative Energy 
- เพ่ือจัดหาแหล�งทุนในการทํางานวิจัยทางด�านกังกล�าวนี้ 
- สร�างรายได�จากการเป6น Consultant, Designer, Developer 

แนวความคิดในการสร�างรายได�จากทรัพยากรท่ีเป6น “ทรัพย;สินทางปPญญา” 
- ส�งเสริม สนับสนุนให�บุคลากรมีการคิดค�นสิ่งใหม� ให�กับมหาวิทยาลัย โดยแบ�งผลประโยชน;

ร�วมกัน 
- ส�งเสริม สนับสนุนให�บุคลากรผลิตตํารา สิ่งพิมพ; สื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยแบ�ง

ผลประโยชน;ร�วมกัน 
แนวความคิดในการสร�างรายได�จากทรัพยากรท่ีเป6น “บุคคล” 

- ส�งเสริม สนับสนุนให�บุคากรของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความสามารถอย�างสมํ่าเสมอให�มี
ความเชี่ยวชาญเป6นท่ียอมรับในระดับสากล 

- ควรจะสร�างสิ่งจูงใจ ปลุกจิตสํานึก เพ่ือให�บุคลากรเกิดความรักท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย ให�เป6น
เลิศทางวิชาการ และหวงแหนมหาวิทยาลัย 

- ชักนําให�บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเป6นอาสาสมัคร เพ่ือร�วมพัฒนากับมหาวิทยาลัย 
- ส�งเสริม สนับสนุนให�เกิดการสร�างงาน เพ่ือให�นักศึกษามีรายได� และเกิดทักษะจากการ

ปฏิบัติงาน 
และในท่ีประชุมของคณะทํางานท้ัง ๓ ฝCาย ได(ตั้งข(อสังเกต ๒ ประการ 

๑) จากการหาผลประโยชน;จากท่ีดินว�า ท่ีตั้งในปPจจุบันของมหาวิทยาลัย เกิดจากการเช�าท่ีดินของ
กรมปCาไม� ดังนั้น การจะจัดสร�างสิ่งก�อสร�างต�างๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงรายได�ของมหาวิทยาลัย ควร
จะต�องพิจารณาเง่ือนไขโดยถ่ีถ�วน 
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๒) คณะทํางานกลุ�มย�อยจะต�องศึกษาเก่ียวกับการวางระบบบริหารจัดการด�านการเงินและ
ทรัพย;สิน ซ่ึงจะทําไปสู�เปlาหมายท่ีกําหนด คือต�องกําหนดแนวทางให�ชัดเจนว�า มหาวิทยาลัยจะ
มีระบบบริหารจัดการอย�างไร (How to)  จึงจะนําไปสู�สิ่งท่ีคาดหวังไว� ท้ังนี้ แนวทางท่ีกําหนด
คงต�องมีความชัดเจนพอท่ีจะนําไปจัดทําเป6นร�างกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ตลอดจนการจัด
วางระบบใหม�เก่ียวกับการเงินและทรัพย;สินได� 

๕. ด(านการบริหารงานค(นคว(า/วิจัย/พัฒนา/ใช(ประโยชน8 
กลุ�มได�นําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับงานด�านการจัดทํางานวิจัยและค�นคว�าของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
การกําหนดประเด็นในการวิจัยหรือศึกษาค�นคว�า จะต�องมีความสอดคล�องกับ “วิสัยทัศน;” (Vision)  

ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต�องให�การสนับสนุน เพ่ือให�เกิดการศึกษาวิจัย การพัฒนาต�างๆ อันจะนําไปสู�การ
เกิดองค;ความรู�ใหม� พัฒนาความรู�ให�เกิดประโยชน; และนําไปใช�ประโยชน;ท้ังในการเรียนการสอน  พัฒนาชุมชน  
และเศรษฐกิจโดยรอบในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต�อไป ซ่ึงจะเป6นการสร�างมาตรฐานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ท่ีระดับสากลให�การยอมรับ 

มหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดระบบการติดตามคุณภาพของงานวิจัย โดยอ�างอิงจากเกณฑ;ของระบบการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา  การกําหนดแนวทางในการนําเสนอผลงานด�านวิจัย เพ่ือเผยแพร�สู�สาธารณชนท้ังในและ
ต�างประเทศ การนําผลของการวิจัยไปปรับใช� เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศหรืออ่ืนๆ ให�มีความ
เป6นอยู�หรือมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน โดยมหาวิทยาลัยจะต�องให�การสนับสนุนในเรื่องนี้เป6นอย�างยิ่ง  เนื่องจากจะเป6นอีก
แนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถสร�างการยอมรับทางด�านวิชาการจากสถาบันภายนอกได�เป6นอย�างดี 
 

นอกจากนั้น ในการดําเนนิงานเก่ียวกับการนํามหาวิทยาลัยไปสู�การเป#นมหาวิทยาลัยในกํากับของ 
รัฐนั้น จําเป#นต(องให(ข(อมูลข�าวสารแก�ประชาคมอย�างถูกต(อง เพราะเป#นส่ิงท่ีสําคัญอย�างย่ิง ดังนั้น คณะทํางาน
จึงได(กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของคณะทํางานฝCายประชาสัมพันธ8และประชาพิจารณา ดังนี้ 

๑. จัดทําจดหมายข�าว เพ่ือประชาสัมพันธ;ผลการประชุมหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเตรียมการเพ่ือ 
เป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

๒. จัดทําตู�จดหมายเพ่ือรับฟPงความคิดเห็นของบุคลาการภายในมหาวิทยาลัย 
๓. จัดทําบอร;ดประชาสัมพันธ; ท้ังในส�วนของคณะและส�วนกลาง 
๔. จัดให�มีการประชาพิจารณ;ทุก ๓-๔ เดือน 
๕. ใช�สื่อจากรายการวิทยุชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ;ข�าวสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
๖. จัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให�ความรู� 

 

และมีข(อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือเป#นแนวทางในการดําเนินงานด(านประชาสัมพันธ8 ดังนี้ 
๑. ข�อมูลท่ีจะนําเสนอต�อสาธารณชน หรือประชาคมในมหาวิทยาลัย ควรจะมีความเป6นกลางและเปIด 

โอกาสให�ประชาคมได�วิพากษ;วิจารณ; 
๒. ในการจัดสัมมนา ควรเชิญวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ ท่ีสามารถให�ความรู�และให�ข�อมูลท่ีชัดเจนถูกต�อง  

ปราศจากอคติท่ีเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง กล�าวคือเป6นผู�ท่ีสามารถชี้ให�เห็นถึงความจําเป6นในการปรับเปลี่ยน
ระบบ ข�อดีและข�อเสียของระบบใหม� และเป6นผู�ท่ีมีทัศนคติว�าความมีอิสระของมหาวิทยาลัยในกํากับต�องอยู�บน
พ้ืนฐานของรับผิดชอบต�อสังคม และต�องให�สังคมสามารถตรวจสอบได� 
 

คณะทํางาน ได(เห็นชอบให(มีการนํารูปแบบตัวอย�างของโครงสร�างและองค�ประกอบของสภา 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป#นแนวทางเพ่ือใช(ในการวิเคราะห8ต�อไป โดยได(มีการนําเสนอรูปแบบตัวอย�างเป#น 
๓ รูปแบบ ดังนี้ 
 

รูปแบบท่ี ๑  มีลักษณะคล�ายสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐปPจจุบัน  กล�าวคือ สภา 
มหาวิทยาลัยทําหน�าท่ีเป6นสภานโยบาย  มีบทบาทหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กํากับ
ดูแลการบริหารงานของอธิการบดี  ซ่ึงรูปแบบนี้อธิการบดีจะมีบทบาทสูงมาก (Super manager)  ในการบริหาร
จัดการกิจการของมหาวิทยาลัย ท้ังด�านบริหารและวิชาการ ให�เป6นไปตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีท่ี
ประชุมคณบดีและสภาอาจารย; เป6นผู�ให�คําปรึกษาและ/หรือร�วมตัดสินใจ ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ 
จึงข้ึนอยู�กับความสามารถของอธิการบดี 

รูปแบบท่ี ๒  สภามหาวิทยาลัย จะทําหน�าท่ีด�านนโยบายและทําหน�าท่ีกํากับดูแลและสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของอธิการบดีอย�างใกล�ชิด  โดยมีการต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเลขาธิการสภา เป6นผู�รับผิดชอบ
จัดการประชุม และประสานงาน และมีคณะอนุกรรมการสภาด�านต�างๆ เช�น ด�านการเงินและทรัพย;สิน  
การงบประมาณ  การบุคคล  การบริหารวิชาการ (อาจเรียกว�าสภาวิชาการ) ทําหน�าท่ีกลั่นรกอง ตรวจสอบและ
เคราะห;ข�อมูล  ตลอดจนการตัดสินใจเบ้ืองต�นในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ก�อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ  
รูปแบบนี้เป6นการแบ�งความรับผิดชอบในการบริหารงานระหว�างสภามหาวิทยาลัย (โอยอนุกรรมการสภา) และ
อธิการบดี 

รูปแบบท่ี ๓  สภามหาวิทยาลัย จะคล�ายรูปแบบท่ี ๒ แต�ในส�วนของมหาวิทยาลัย การบริหารงาน 
ประจํา (Routine) เช�น งานการเงิน  บุคคล  ทะเบียน จะใช�ผู�บริหารประจํา เช�น นายทะเบียน (Registrar) เหรัญญิก 
(Tresuere)  ผู�ตรวจสอบ (Auditor)  ช�วยแบ�งเบาภาระบริหารงานประจําของอธิการบดี และเปIดทางให�มีเวลาท่ีจะ
ทํางานเชิงรุกมากข้ึน  อธิการดีในรูปแบบท่ี ๓ นี้ จะมีลักษณะเป6นผู�นําองค;กรเชิงสัญลักษณ; (Figure Head) 
 

ท้ังนี้ คณะทํางาน ยังไม�ได(มีมติท่ีรับรองรูปแบบต�างๆ ดังกล�าวข(างต(น และคณะทํางาน ได( 
มอบหมายให(คณะทํางานทุกๆ คน นําไปศึกษาวิเคราะห8ต�อไป 
 

สรุปการจัดประชุมของคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานเตรียมการเพ่ือให(มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีเป#นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
       จากการดําเนินงานในรอบ ๒ ปa ๓ เดือนท่ีผ�านมา (ระหว�างวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒-๗ กุมภาพันธ; 
๒๕๔๕)  คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานเตรียมการเพ่ือให�มหาวิทยาลัยเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ได�จัดให�มีการประชุมสัมมนา เพ่ือปรึกษาหารือในด�านต�างๆ โดยสรุปได�ดังนี้ 
 
 
 
 

การประชุม คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปG    
ท่ีจัดประชุม 

ลักษณะกิจกรรม จํานวน 
ผู(เข(าร�วม  

ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ 

๑/๑๕๔๓ ๖ มกราคม ๒๕๔๓ เป6นการประชุมเพ่ือรับฟPงสภาปPจจุบัน แนวความคิด 
และหลักการในการดําเนินงาน เพ่ือปรับเปลีย่นให�
มหาวิทยาลยัเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จาก
อธิการบดี ตลอดจนเป6นการร�วมพบปะในกลุ�ม
คณะทํางานครั้งแรก 

๓๘ 
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การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย (เฉพาะ
ประธาน, รองประธาน, 
เลขานุการแต�ละฝCาย 
และเจ�าหน�าท่ีวิเคราะห;
นโยบายและแผน กอง
แผนงาน) 

๑/๒๕๔๓ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนดแผนในการปฏิบัติงาน ในการนํา
มหาวิทยาลยัไปสู�การเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ 

๑๒ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๑/๒๕๔๓ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ เพ่ือรับฟPงการสรุปแนวความคิดในการดําเนินงาน
ของคณะทํางานชุดเดิม  จาก ผศ.วรรณวไล 
อธิวาสน;พงศ; รองอธิการบดีฝCายพัฒนา  ตลอดจน
การร�วมปรึกษาหารือในแนวทางการดําเนินงานของ
คณะทํางานชุดใหม� 

๑๘ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๒/๒๕๔๓ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ เป6นการประชุมต�อเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี ๑ ใน
การกําหนดแนวทางในการดาํเนินงานของ
คณะทํางาน การกําหนดประเด็นหลักในการศึกษา 
ตลอดจนมีการแบ�งกลุ�มย�อย เพ่ือศึกษาในประเด็น
ต�างๆ การกําหนดแนวทางการดําเนินงานของฝCาย
ประชาสมัพันธ; การกําหนดวิสัยทัศน; พันธกิจ หรือ
ภาระกิจของมหาวิทยาลัย 

๑๖ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๓/๒๕๔๓ ๑๑ กุมภาพันธ; ๒๕๔๓ ติดตามความคืบหน�าในการดําเนินงานของกลุ�มย�อย
ท้ัง ๕ กลุ�ม โดยการประชุมในครั้งท่ี ๓ เป6นการ
นําเสนอของกลุ�มบริหารงานบุคคล ตลอดจนการ
ทบทวนแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางาน
ฝCายประชาสัมพันธ; 

๑๕ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๔/๒๕๔๓ ๒๒ กุมภาพันธ; ๒๕๔๓ ติดตามความคืบหน�าในการดําเนินงานของกลุ�มย�อย
ท้ัง ๕ กลุ�ม โดยการประชุมในครั้งท่ี ๔ เป6นการ
นําเสนอของกลุ�มบริหารงานงบประมาณและ
การเงิน  กลุ�มบรหิารวิชาการ  โดยมีอธิการบดรี�วม
ประชุม  เพ่ือให�แนวคิดในการดําเนินงานแก�
คณะทํางาน 

๑๖ 

 

การประชุม คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปG    
ท่ีจัดประชุม 

ลักษณะกิจกรรม จํานวน 
ผู(เข(าร�วม  

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๕/๒๕๔๓ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ติดตามความคืบหน�าในการดําเนินงานของกลุ�มย�อย
ท้ัง ๕ กลุ�ม โดยการประชุมในครั้งท่ี ๕ เป6นการ
นําเสนอของกลุ�มบริหารงานทรัพย;สิน และการ
พิจารณารูปแบบโครงสร�างและองค;ประกอบสภา
มหาวิทยาลยั 

๑๕ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๖/๒๕๔๓ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ติดตามความคืบหน�าในการดําเนินงานของกลุ�มย�อย
ท้ัง ๕ กลุ�ม โดยการประชุมครั้งท่ี ๖ เป6นการ
นําเสนอของกลุ�มบริหารงานค�นคว�า/วิจัย/พัฒนา/
ใช�ประโยชน;   การพิจารณารูปแบบโครงสร�างและ
องค;ประกอบสภามหาวิทยาลัย และพันธกิจ 

๑๕ 
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การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๗/๒๕๔๓ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น  ร�วมกับอาจารย;
ปภัสวดี วีรกิตติ เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือสู�การเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เพ่ือ
ร�วมกําหนดแบบประเมินการเข�าเป6นพนักงาน
มหาวิทยาลยั  และสร�างเกณฑ;ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๖ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๘/๒๕๔๓ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมพิจารณาการกําหนดโครงสร�าง
มหาวิทยาลยั และกําหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑๖ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๙/๒๕๔๓ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมพิจารณาการกําหนดโครงสร�าง
มหาวิทยาลยั และกําหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และค�าคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และค�าคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑๓ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๑๐/
๒๕๔๓ 

๒๐ ตลุาคม ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมพิจารณาการกําหนดโครงสร�าง
มหาวิทยาลยั และกําหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังตดิตามการดําเนินงานของฝCาย
บริหารงานบุคคล 

๙ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๑๑/
๒๕๔๓ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมพิจารณาการกําหนดโครงสร�าง
มหาวิทยาลยั และกําหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และค�าคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๖ 

 

 

 

 

การประชุม คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปG    
ท่ีจัดประชุม 

ลักษณะกิจกรรม จํานวน 
ผู(เข(าร�วม  

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

พิเศษ/
๒๕๔๓ 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพ่ือร�วมพิจารณาแต�งตั้งคณะทํางานชุดใหม� และ
พิจารณาให�ผู�ทํางานชุดเดมิออก และผู�ทํางานท่ียื่น
ลาออก และร�วมพิจารณาเตรียมจัดการสมัมนา 
“แนวทางการจัดทําร�าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

๙ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๑/๒๕๔๔ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ เพ่ือร�วมพิจารณาเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการดาํเนินงานเป6นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

๑๗ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

พิเศษ/
๒๕๔๔ 

๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ การประชุมเฉพาะกิจของกลุ�มบริหารงานบุคคล ๗ 

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะทํางาน 

การ
สัมมนา 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทํา
ร�าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกํากับของ
รัฐ (ณ โรงแรมอุบลบุรีรสีอร;ท จ.อุบลราชธานี) 

๑๗ 
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การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๒/๒๕๕๔ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการสมันาเชิง
ปฏิบัติการ 

๒๐ 

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะทํางาน 

อธิการบดี
สัญจร 

๒๓ สิงหาคม-๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ 

จัดกิจกรรมอธิการบดีสญัจร เพ่ือรบัฟPงข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การเตรียมการเป6นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
(จัดสัญจรไปตามคณะ/สํานัก) 

๔๖๐ 

การประชุมคณะทํางาน
ท้ัง ๓ ฝCาย 

๓/๒๕๕๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพ่ือประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับรปูแบบในการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ “แนวทางการจัดทํา
ร�าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกํากับของ
รัฐ” 

๑๔ 

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะทํางาน 

สัมมนา
เชิง
ปฏิบัติการ 

๑๕-๑๖ กันยายน 
๒๕๕๔ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ “แนวทางการ
จัดทําร�าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
กํากับของรัฐ” (ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รสีอร;ท 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี) 

๓๙ 

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะทํางาน 

พิเศษ/
๒๕๕๔ 

๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ร�วมปรึกษาหรือกับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ�าน เก่ียวกับ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือเป6นมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ (ณ ห�องประชุม ๔๐๕ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

๒๒ 

 
 
 

การเตรียมการเพ่ือให(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป#นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ในปPจจุบันการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการให�มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

มหาวิทยาลัยได�จัดทําร�างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔...ท่ีผ�านการประชาพิจารณ;ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันเสาร;ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๕  และผ�านความเห็นชอบของท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕  ขณะนี้ร�างพระราชบัญญัติดังกล�าว อยู�ในระหว�างการพิจารณาของ
ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเข�าสู�ท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฎรในโอกาสต�อไป 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร�อมเพ่ือให�มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมี 
คุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงได�เตรียมการดําเนินงานต�างๆ ดังนี้ 

๑. แต�งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พุทธศักราช ๒๕๔... 
- คณะกรรมการอํานวยการจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พุทธศักราช ๒๕๔... 
- คณะทํางานจัดทําร�างข�อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
- คณะทํางานจัดทําร�างข�อบังคับเก่ียวกับการเงิน การคลังและพัสดุ 
- คณะทํางานจัดทําร�างข�อบังคับเก่ียวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และผู�บริหารมหาวิทยาลัย 
๒. ส�วนคณะทํางาน ท่ีควรดําเนินการต�อไป ได�แก� 

- คณะทํางานจัดทําร�างข�อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
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๓. การเตรียมความพร�อมและการสร�างความเข�าใจของบุคลากรในการดําเนินงานในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

   
-------------------- 

  
   

 
 
  
   

 
   

 
 

 


