รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
บุญ-หลง
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
อธิวาสน์พงศ์
๑๐. นายโอภาส
เขียววิชัย
๑๑. นางอรวรรณ
ชยางกูร
๑๒. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
๑๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายนิกร
วีสเพ็ญ
๑๔. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา
มูลสาร
๑๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน
สุทธิพินิจธรรม
๑๗. นายวิโรจน์
มโนพิโมกษ์
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์

กอบบุญ

๑๙. นายชัช

วงศ์สิงห์

๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส
๒๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อินทิรา
๒๒. นางอรอนงค์
๒๓. นายธีระศักดิ์

จิตต์เจริญ
ซาฮีร์
งามชัด
เชียงแสน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/ผู้ที่ไม่เข้าประชุม…

๒
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม
๒๔. รองศาสตราจารย์วินิช

พรมอารักษ์

๒๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์

เศรษฐบุปผา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนพรรณ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์

ธานี
แก้วกุลชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
แกะมา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. นายรัชชนนท์
๔. นายโกเมท

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์วินิช
พรมอารักษ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
เศรษฐบุปผา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้ง
นี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันคลังสมอง
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สถาบันคลังสมองได้ส่งจดหมายช่วงเดือนที่ผ่านมา ๒
ฉบั บ เพื่ อขอเชิ ญ ให้ ก รรมการสภามหาวิ ทยาลั ย เข้ า ร่ว มประชุ ม ๑. หลั ก สู ต รธรรมาภิ บ าลเพื่อ การพั ฒ นา
อุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่คลังสมองได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในหลักสูตรธรรมาภิบาลจะจัด ๗ วัน ๗ ครั้ง
/ตั้งแต่...

๓
ตั้งแต่วันที่ ๙, ๑๖, ๑๗, ๒๓ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๔ กันยายน ที่ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซล
และ ๒. เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ research ที่โรงแรมปทุมวันปริ้นเซล ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
เนื้อหาจะเป็นเรื่องวิจัย และการจัดอันดับของสถาบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การขอลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ และการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีของคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่ได้รับหนังสือขอลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๐/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๒) คาสั่งฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๔ ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ
(๓) คาสั่งฯ ที่ ๘/๒๕๕๕ ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้รักษาการคณบดี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตามปรากฏในคาสั่งการแต่งตั้งรักษาการแทนฯ ในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากบุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาภายในคณะรวมทั้ ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และคณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ทาให้ผลการดาเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๓ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่ตกค้างจากรอบที่สองและล่าสุด คือ การตรวจประเมิน
คุณภาพประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ บัดนี้ เนื่องจากภารกิจอื่นๆ ที่ต้องเข้าไปรับภาระช่วยหน่วยงานอื่นๆ เพิ่ม
ได้แก่ การเป็นกรรมการตรวจประเมินฯ รอบสาม ของสมศ. และการรับหน้าที่อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงทาให้ต้องใช้เวลาและการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะศิลปประยุกต์ฯ ดาเนินการไปได้โดยราบรื่น ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติ
ลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการคณบดี ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบการลาออกจากตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และมอบให้อธิการ
แต่ งตั้ ง นางกั ญญา จึ งวิ มุติ พัน ธุ์ เป็น รั ก ษาการแทนคณบดีค ณะศิล ปประยุก ต์แ ละการออกแบบ เป็ น
ระยะเวลา ๖ เดื อน และที่ป ระชุม มอบให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวไล อธิ วาสน์พงศ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาให้กับรักษาราชการแทนคณบดีคนใหม่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นาเสนอ
ทีป่ ระชุม ตามทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น้อมนากระแสพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือก
/โรงเรียนตารวจ…

๔
โรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีส ะเกษ เป็นพื้นที่
เป้าหมายการดาเนินงาน โดยเน้นการดาเนินงานแบบบูรณาการในสาขาวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชนและชุมชนโดยรอบ นั้น
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ขอนาเรียนความคืบหน้าในการดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวใน
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานความคืบหน้าของการดาเนินงานของคณะทางานเพื่อพิจารณาข้อกังวล
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทางานเพื่อพิจารณาข้อกังวลของบุคลากรฯ นาเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อ พิจ ารณาข้อกังวลของบุคลากรฯ ซึ่งคณะทางานได้ไปดาเนินการเก็บข้อมูล โดยการพบกับ
ผู้บริหารของคณะ และผู้อานวยการสานัก ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
แต่ยังขาดอยู่อีก ๒ หน่วยงาน ซึง่ จะรายงานความก้าวหน้าอย่างไม่เป็นทางการ สรุปได้ ๘ ข้อ ดังนี้
๑. บุคลากรมีความกังวลกับความตึงเครียดในมหาวิทยาลัย ซึง่ อาจจะทาให้เกิดความชะงัก
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความถี่ค่อนข้างสูง
๒. บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีความระแวงซึ่งกันและกันซึ่งจะทาให้มีปัญหาเรื่อง
การประสานงาน
๓. การสอบสวนของมหาวิทยาลัยหลายกรณีและการลงโทษก็ทาให้บุคลากรบางส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องการเงินการคลังบุคลากรไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเพราะกลัวในอนาคตจะได้รับผลใน
การกระทาผิดร่วมด้วย
๔. เห็นด้วยกับการสอบสวนลงโทษในกรณีทุจริต แต่ถ้าเป็นกรณีไม่ชัดเจนหรือเป็นสีเทาน่าจะมี
การทาความเข้าใจ โดยใช้กฎของครอบครัวยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และอยากให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
๕. เนื่องจากประกาศการใช้ระเบียบใหม่เรื่องการเงินบุคลากรยังไม่เข้าใจประกอบกับการที่มี
กรณีสอบสวนหลายกรณีทาให้บุคลากรไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน
๖. บุคลากรหวังพึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาคมด้วยเป็นเรื่องซึ่งอาจจะต้องดาเนินงานต่อไป
๗. ต้องการให้มีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ชัดเจน
๘. เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยใหม่กฎระเบียบข้อบังคับยังไม่นิ่ง ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยก็จะต้องมีหน้าที่ดาเนินงานเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ลดความเสี่ยงในการที่จะพลาดพลั้งได้
ทั้งหมดที่สรุป ยังไม่เป็นทางการ จะมีการประชุมคณะทางานอีกครั้งหนึ่ง และจะรายงานอย่าง
เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
/มติที่ประชุม...

๕
มติ ที่ป ระชุม
รั บทราบ และมอบศาสตราจารย์เ ปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต จัดทา
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป และที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณา ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องพัสดุ การเงิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๖ เพิ่มข้อความ ดังนี้ ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายอยู่หลายวาระ ดังนั้น จึง
ขออนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๗ เดิม มติที่ประชุม รับทราบ แก้เป็น มติที่ประชุม อนุญาต
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ เดิม ๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกังวลของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย แก้เป็น การแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาข้อกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๓ เดิม ให้นาเสนอรองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ แก้เป็น
ให้นาเสนอรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๐ เดิม ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
แก้เป็น ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๗ เดิม มติที่ประชุม อนุมัติ แก้เป็น มติที่ประชุม เห็นชอบ
หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๓๒ เดิม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๔ แก้เป็น คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม นาเสนอที่ประชุม รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง ซึ่งมีการบอกเลิกสัญญา
และอยู่ระหว่างก่อสร้างของผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งสรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง ได้ดังนี้
๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
๑.๑ ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโดย ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เจ้ า จอมก่ อ สร้ า งสุ ริ น ทร์
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
/๓. โครงการก่อสร้าง...

๖
๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
๓.๑ บริษัท ไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จากัด ไม่มาลงนามสัญญาการก่อสร้าง วันพุธที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ มีคาสั่งยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาไม่เข้าทาสัญญา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ โครงสร้างของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่
ประชุม ตามที่ มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ได้ จัด ทาโครงสร้า งส่ ว นราชการและส่ ว นงานภายในมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี เป็นการแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วน
ราชการและส่วนงานภายใน เพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นสาคัญ ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางและแบบแผนการดาเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการดาเนินงานของส่วนงาน และเป็นที่เข้าใจ
ได้โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย โดยได้นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นาเรียนปรึกษา รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ก่อนนาไปประกาศใช้ นั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นาเรียน รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และ
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้ให้นามาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ว่าจะอยู่ภายใต้โครงสร้างของสานักงานอธิการบดีหรือไม่ ซึ่งในการจัดทาโครงสร้าง
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ผ่านที่ประชุมผู้บริหารสานักงานอธิการบดี เมื่ อวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ และวัน ที่ ๑๕ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ และผ่ านที่ป ระชุ มผู้ บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ๒ ครั้ง เมื่อ วัน ที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้
โครงสร้างการบริหารของสานักงานอธิการบดี ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอให้สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม
ในช่วงเริ่มต้นให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้สานักงาน
อธิการบดีไปก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงจะแยกออกมาอยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติใช้เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย จ่ายค่าซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง
คลัง นาเสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทาสัญญาตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด จั่วเซ้งยโสธร ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบั ติการโรงแรมและการท่องเที่ย ว เลขที่ม .อบ. ๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ วงเงินก่อสร้ าง
๗๘,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ โดยในสัญญาจ้าง ข้อ.๖ ความรับผิดใน
ความชารุดบกพร่องของงานจ้างนี้ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว เมื่อมีความชารุดเสียหายที่
/เกิดจากงาน...

๗
เกิดจากงานของผู้ รับ จ้ างตามมาตรฐานหลั กวิช า ผู้ รับจ้างจะต้องรีบดาเนินการแก้ไขภายในกาหนด ๑๕ วัน
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งซ่อมจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ดาเนินการภายในกาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะ
ดาเนินการเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนี้ได้ โดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้
อนึ่งผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ข้อกาหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยซึ่งได้ดาเนินการซ่อมและจ้างซ่อมแซม
ในส่วนที่ชารุด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๕ รายการ
เป็นจานวนเงิน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้รับจ้างต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติฯ จากผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด จั่ว
เซ้งยโสธร จากัด คู่สัญญา หรือจากธนาคารผู้ค้าประกัน อาจจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของโครงการจัดตั้ง
กองกฎหมาย เพื่อแก้ปั ญหาด้านงบประมาณ และลู กหนี้เงินยืมทดรองราชการ จึงขออนุมัติใช้เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นงบประมาณในการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นเงิน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ บาท หากฝ่ าย
กฎหมายเรียกร้องเงินคืนได้จะนาส่งเงินทุนสารองมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ใช้เงินทุนสารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน ๒๗๘,๐๖๙.๘๐ บาท และ
ทั้งนี้เมื่อฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยดาเนินการเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้างได้แล้ว ให้นาส่งเงินทุนสารอง
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๑.๒ รายงานการเงินไตรมาส ๑ - ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
นาเสนอที่ประชุม ตามที่กองคลัง มีหน้าที่บริหารงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยทั้งภาครายรับและรายจ่าย
จัดทาบัญชี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ให้เบิกจ่ายงบประมาณที่กองคลัง
อนุมัติโดยคณบดี/ผู้บริหารสานัก หน่วยงาน สาหรับปีนี้ได้นาโปรแกรมจัดการด้านการงบประมาณ UBUFMIS
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณแผ่น ดิน เงินรายได้ซึ่ง
ได้รวมเงินกองทุนของคณะหน่วยงานเดิมด้วย โดยอานาจการอนุมัติใช้งบประมาณของคณะ/หน่วยงาน ยังเป็น
ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเหมือนเดิม เพียงแต่มาเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง เหมือนกับเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เดิม พบว่ายังมีคณะ/หน่วยงานเข้าไปใช้โปรแกรม UBUFMIS ไม่ครบทุกภาคส่วน อีกทั้งมีปัญหาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ ขาดทักษะในการใช้โปรแกรม รวมทั้งการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฎิบัติและผู้บริหารจึงทา
ให้การป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเรียกรายงานจากโปรแกรม UBUFMIS ได้ จึงต้องทารายงานการเงินนอก
โปรแกรม ตามข้อมูลที่จะนาเสนอต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ประเด็นนาเสนอรายงานการเงินและมาวิเคราะห์ไตรมาส ๑ - ๒ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๕
ประเด็นที่ ๑ งบกระแสเงินสด
ประเด็นที่ ๒ เงินฝากธนาคาร
ประเด็นที่ ๓ รายละเอียดจาแนกเงินฝากธนาคาร
/มติที่ประชุม...

๘
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ และมอบกองคลังทาสรุ ปรายงานให้สมบูรณ์ ในประเด็น
สาคัญต่างๆ แล้วนาเรียนปรึกษากับ นางอรวรรณ ชยางกูร และรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหม
บุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการรายงาน ในการนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๓)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา ฯ กองบริการการศึกษา
ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ครั้งที่ ๑๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน ๖๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการ
สาเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา จานวน ๖๑
คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๔๓ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๘ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา คณิตศาสตร์
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๒ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
จานวน ๑ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๑ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๑๐ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๘ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์
จานวน ๖ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๖ คน
๕. คณะบริหารศาสตร์
จานวน ๗ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
จานวน ๕ คน
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จานวน ๒ คน
๖. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๓ คน
๗. คณะรัฐศาสตร์
จานวน ๘ คน
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชา การปกครอง

จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จานวน ๒ คน
จานวน ๖ คน
/ระดับปริญญาเอก...

๙
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑๘ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๕ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๓ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
จานวน ๓ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๓ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๖ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เครื่องกล
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา โยธา
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา อุตสาหการ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
๔. คณะบริหารศาสตร์
จานวน ๑ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จานวน ๑ คน
๕. คณะรัฐศาสตร์
จานวน ๓ คน
จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๓ คน
หลักการแนวคิด
๑. การสาเร็จการศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวดที่ ๙ การสาเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคั บกาหนด และ
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยวันที่สาเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจาคณะ
มีมติรับรองการสาเร็จการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓) จานวน ๖๑ คน จาแนกเป็นระดับปริญญาโท จานวน ๔๓ คน ปริญญา
เอก จานวน ๑๘ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การใช้พื้นที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม นาเสนอที่ประชุม โดยที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหลังสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้ได้ เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนราชธานี อ โศก อ าเภอวาริ น ช าราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จัดทาสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การดาเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ภายในชุมชนจริง
/โดยใช้ชื่อเรียก…

๑๐
โดยใช้ชื่อเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
โดย “มหาวิทยาลัย” ตกลงให้ “ชุมชน” ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๒ ไร่
สาหรับครัวเรือนต้นแบบ ๒๐ ครัวเรือน (ประมาณ ๑๐๐ คน) ครัวเรือนละ ๖ ไร่ ตามบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึ กฝน
เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการใช้พื้นที่มีกาหนด ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประธานชุมชนฯ (นายทองลา) ทาหนังสือเสนอ
อธิการบดีเพื่อรายงานผลการดาเนินการและแผนในอนาคตเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญา โดยได้นาเสนอ
เรื่องผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แล้วและมีมติส่งเรื่องต่อให้สภามหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดนโยบายในการดาเนินการต่อไปกับชุมชนฯ เนื่องจาก
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่สิ้นสุดลงแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. อนุญาตให้อยู่ไปก่อน จนผลการดาเนินงานของคณะทางาน
ประเมินผลการใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วเสร็จ
๒. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการใช้พื้นที่ของ
ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๕. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์
คณบดีคณะบริหารศาตร์
๖. รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๘. นายสหรัฐ โนทะยะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ

ที่ปรึกษา
เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๔.๒ ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex)
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุม ด้วยจังหวัด
มุกดาหาร ได้รับการประสานเรื่องการผลักดันงบประมาณการก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) แห่งใหม่ของ
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นชอบการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจังหวัดมุกดาหารได้
/พิจารณาแล้ว…

๑๑
พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร บริเวณด้านทิศใต้ของภูผาเจีย มี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่จะก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) (เอกสาร ๒)
ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดหาพื้นที่สาหรับก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) แห่งใหม่
ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการพัฒนาทางด้านกีฬาของจังหวัดมุกดาหาร และการ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นรายการต่างๆ ในอนาคตจังหวัดมุกดาหารจึงขออนุญาตใช้
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร บริเวณด้านทิศใต้ของภูผาเจีย เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา
(Sport Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ให้จังหวัดมุกดาหาร แจ้งรายละเอียดการใช้พื้นที่ประกอบการพิจารณา
ก่อนการแจ้งผลการอนุญาต ดังนี้
๑) ขอให้จังหวัดมุกดาหาร ระบุประเภทสนามกีฬาที่จะดาเนินการ พร้อมระบุตาแหน่งและ
พื้นที่การใช้งาน
๒) ขอให้จังหวัดมุกดาหาร และวิทยาเขตมุกดาหาร กาหนดรายละเอียดการดาเนินการและผู้ดูแล
รักษาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย โดยขอให้ดูต้นแบบจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอความเห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ได้เห็นชอบหลักการใช้พื้นที่
๒. แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดมุกดาหาร หลังดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยสามารถมอบ
พื้นที่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินการต่างๆ ได้หรือไม่ และให้นาเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๓ รายงานประจาปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์ ๒๕๕๔
และคณะรัฐศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
นาเสนอที่ประชุม ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในดาเนินการจัดทารายงานประจาปี
เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพหน่วยงาน และเพื่อนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจาปี ๒๕๕๓ –
๒๕๕๔ โดยเป็นการสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยมีผลการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ดาเนิ น งานและมีห น่ ว ยงานที่น าเสนอเพื่อพิ จารณา ดั งนี้ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์
จึงขอเสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
/มติทปี่ ระชุม…

๑๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้คณะ/สานัก มีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญแต่ละปีใน

รายงานประจาปีด้วย
๒. ให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานประจาปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๔.๔.๔ รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทา
รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รวบรวมประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปจานวนระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยแยกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการองค์กร สรุปจานวนระเบียบวาระการ
ประชุม สรุปงบประมาณการรายจ่ายที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ โดยได้สรุป
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นตารางภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประกาศสภา
มหาวิทยาลัย คาสั่งสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่กรรมการสภามหาวิท ยาลัยดาเนินการร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย คณาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ดั ง นั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในส่วนของประวัติกรรมการ
เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ระบุเฉพาะชั้นสูงสุด
๔.๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจาคณะ ประเภทคณาจารย์
ประจาสาหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุม ด้วยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติไว้ว่า
ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ถ้ามี เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการ
ทีอ่ ธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาในคณะจานวนสองคน ถ้าไม่มีการแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงสี่ภาควิชา ให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจาในคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
เก้าคน
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง จะเป็นคณาจารย์ประจาในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่ง
คนไม่ได้
จานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งในแต่ละคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
/ดังนั้น...

๑๓
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๘ วรรคท้าย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจาคณะ ประเภทคณาจารย์ประจาสาหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนระเบียบวาระไป
ก่อน เพื่อจัดทารายละเอียดประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
๔.๔.๖ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุม โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบั ติงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (กองทุน) ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในมหาวิทยาลั ย เรียกว่า “กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อจัดสรรทุน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้กับบุคลากรสายวิช าการเพื่อศึกษา
ปริญญาชั้นสูง ในสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ในหลักสูตรและสาขาวิชาตามความต้องการและความจาเป็นของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการและหน่วยงานภายใน ทั้งนี้ ต้องเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นสาคัญ
(๒) เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาในประเทศให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษาปริญญาชั้นสูง
ในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้าน ในหลั กสู ตรและสาขาวิช าที่มหาวิทยาลั ย หรือ ส่ ว นราชการและหน่ว ยงานภายในมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ย วชาญพิเศษเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ต้องเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นสาคัญ
(๓) เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม โครงการประชุ ม สั ม มนา และฝึ ก อบรมต่ า งๆ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
(๔) กิจกรรมอื่นๆ ซึง่ ก.พ.บ. เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒. แหล่งรายได้และทรัพย์สินของกองทุน
(๑) เงินรายได้และทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นามาสมทบกองทุน
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร
(๓) เงินค่าปรับผู้ผิดสัญญารับทุนตามระเบียบนี้
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่คณะกรรมการจัดหามาสมทบ
/(๕) เงินผลประโยชน์...

๑๔
(๕) เงินผลประโยชน์อันเกิดจากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(๖) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ให้มหาวิทยาลัย เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม “กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” โดยให้มีชื่อผู้ถือบัญชี จานวน ๔ คน ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมาย ผู้อานวยการกองคลังและหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของกองทุน ให้มีผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน จานวน ๒ คน ตาม
เงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยแจ้งไว้กับธนาคาร
๓. การใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ใช้จ่ายเพือ่ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุคลากร
(๒) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนา และฝึกอบรมต่างๆ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดาเนินงานของกองทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การจ่ายเงินกองทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ใน
กรณีที่ยังมิได้มีการกาหนดไว้ ก็ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๔. คณะกรรมการบริหารกองทุน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เรียกชื่อย่อว่า ก.พ.บ.) ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น กรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านแผนและงบประมาณ เป็น กรรมการ
(๔) คณบดีหรือผู้อานวยการสานัก ที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จานวน ๔ คน
เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่อีกก็ได้
ให้อธิการบดีแต่งตั้ง ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้า สานักงานเลขานุการคณะคนในคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานอธิการบดีจานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้ว ยเหตุใดและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้ ก.พ.บ. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
การประชุม ก.พ.บ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มี
อยู่ ในการลงมติในเรื่องใดให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
๕. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ก.พ.บ.)
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
(๒) จั ดทาแผนงบประมาณของกองทุน เสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจารณาอนุ มัติในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ
/(๓) กาหนดหลักเกณฑ์…

๑๕
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา การกาหนดรายละเอียดประเภท
และจานวนทุนการศึกษา ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา การจัดทาสัญญารับทุน การปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน
กาหนดค่าเบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญารับทุน ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) กากับดูแล ติดตามประเมินผล การดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และแผนงานของกองทุน
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รายงานทรัพย์สิน บัญชีรายรับ – รายจ่าย เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(๖) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อนามาสมทบกองทุนตามที่เห็นสมควร
(๗) ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(๘) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางาน หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะ
บุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ ก.บ.พ.บ.
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เนื่องจากแหล่งงบประมาณที่จะใช้เพื่อการบริหารกองทุนฯ นั้น
เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงต้องอ้า งอิงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามความในข้อ ๗.๑.๕ และ ๗.๒
๒. แก้ ไ ขค าจ ากั ด ความตาม ร่ า ง ระเบี ย บฯ ข้ อ ๔ จากเดิ ม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.บ.” แก้เป็น “ก.พ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. ควรพิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในส่วนของรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ
ในด้านต่างๆ สอดคล้อง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
๔. การกาหนดอานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการบริ หารกองทุน ฯ
ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
๕. เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้ง พิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
ควรจะต้องขอทาความตกลงกับสภามหาวิทยาลัย และหรือ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในทันทีที่มีการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามก่อนนาไปประกาศใช้ต่อไป

/๔.๔.๗ บันทึกข้อตกลง…

๑๖
๔.๔.๗ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหน่วยงาน
ภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นาเสนอ
ที่ประชุม ด้วยโครงการชลประทานอุบลราชธานี สานักชลประทานที่ ๗ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิ ร าลงกรณ์ และส านั ก งานหลั กประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต ๑๐ อุบ ลราชธานี และมู ล นิ ธิป ระชาสั ง คม
อุบลราชธานี ได้ประสานขอร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา การบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในด้านระบบสารสนเทศ การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการดาเนินกิจการของมหา
วิยาลัยต่อไป
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ขอนาเรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้
ความเห็นในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก
จานวน ๓ เรื่อง
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ความเห็นชอบในการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๓ ฉบับ คือ
๑) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี สานักชลประทานที่ ๗
๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
๓) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการสมัชชา
ปฏิรูประดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

เห็นชอบ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง ๓ ฉบับ
๑. บันทึกความร่วมมือเฉพาะกับต่างประเทศเท่านั้น ที่ต้องนาเสนอให้

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกในประเทศ มอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา
๔.๔.๘ การกาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาเสนอที่ประชุมด้วย ก.พ.อ. กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ
ตาแหน่งนิติกร สมควรให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จึงได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
และขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญ
การ และระดับชานาญการพิเศษ โดยพิจารณาจาก ๓ ส่วนคือ
/ส่วนที่ ๑…

๑๗
ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของบุคคล
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถของบุคคล ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย
ส่วนที่ ๓ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ผ่านการประเมินตามแนวทางที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลฯ ก.พ.อ.ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้แล้ว รายละเอียด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมิน ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและขั้นตอนตามที่
ก.พ.อ. กาหนด และในการดาเนินการตามส่วนที่ ๒ ก.พ.อ. กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย จ านวน ๕ คน ตามองค์ประกอบที่ ก.พ.อ. กาหนด เพื่อทาหน้าที่ประเมินความรู้
ความสามารถของบุคคลและส่วนที่ ๓ กาหนดให้ส ภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณากาหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดารงตาแหน่งนิติกร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเป็น
ผู้ประเมินต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด และขออนุมัติดาเนินการในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้พิจารณาแต่งตั้ง จานวนอย่างน้อย ๕ คน ประกอบด้วย
๑.๑ ................................................................................
(พิจารณาจากผู้แทนสภามหาวิทยาลัย)

ประธานกรรมการ

๑.๒ ...............................................................................
กรรมการ
(แต่งตั้งจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัย (ระดับ รศ.หรือ
ผู้เชี่ย วชาญขึ้น ไป หรืองรองอธิการบดีที่รับผิ ดชอบด้านกฎหมาย หากไม่มีให้ แต่งตั้ง
อธิการบดีแทน)
๑.๓ ................................................................................
กรรมการ
(แต่งตั้งจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่ ก.พ.อ.กาหนด ดังรายชื่อและที่อยู่ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒)
๑.๔ ................................................................................
กรรมการ
(แต่งตั้งจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังรายชื่อและที่อยู่ตามเอกสารประกอบการประชุม ๓)
๑.๕ ...............................................................................
กรรมการ
(แต่งตั้งจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ.
ดังรายชื่อและที่อยู่ตามเอกสารประกอบการประชุม ๔)
/๑.๖ ผู้อานวยการกอง...

๑๘
๑.๖ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
(กาหนดให้แต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่)

เลขานุการ

๒. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ก.บ.บ.)เป็นผู้กาหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
๓. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้เงินรายได้
มติที่ประชุม

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ดังมีรายนาม

ดังนี้
๑.๑ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
ส่วนในข้อที่ ๑.๓ – ๑.๖ มอบอธิการบดีพิจารณา และนาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก่อนลงนามในคาสั่ง
๒. ในการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
- สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.บ.) เป็นผู้กาหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
๓. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เงินรายได้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดให้มี
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาทุกเดือน และมีการจัดประชุม ไปแล้ว จานวน ๗
ครั้ง เป็นวาระเวียน จานวน ๒ ครั้ง เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้มีการจัด
ประชุมที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในแต่ละมหาวิทยาลัย ๒ เดือน/ครั้ง ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลั ย จึ งใคร่ ขอแจ้งที่ป ระชุมสภามหาวิ ทยาลั ย เกี่ยวกับสถานที่การจัดประชุมในครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

/ครั้งที.่ ..

๑๙
ครั้งที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่
วันเสาร์ที่

วันที่จัดประชุม
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

สถานที่จัดประชุม
ประชุม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชุม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชุม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ สถานที่การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อดาเนินงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นาเสนอที่ประชุม
ตามที่คณะต่างๆ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยหรือบริการวิช าการจากหน่ว ยงาน
ภายนอก แต่ มหาวิ ท ยาลั ย ยั งไม่มี ร ะเบี ย บที่ชั ดเจนเกี่ย วกับ การใช้ จ่า ยเงิ นดั ง กล่ าว ทาให้ เ กิด ปัญ หาในการ
ดาเนิ นงานโครงการและการส่งใช้ใบส าคัญทางการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่คณะที่ทา
โครงการ จึงขอเสนอเชิงหลักการก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นเพื่อนามาร่างระเบียบทางการเงิน
ดังกล่าว
หลักการของระเบียบทางการเงินกรณีได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
๑. ส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ต้องดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายได้ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และให้งานวิจัยจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ ร่าง
ระเบียบทางการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ (ลับ)
วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖.๒ แจ้งคาวินิจฉัยกรณีนายรัฐกิจ หิมะคุณ ร้องทุกข์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง ประจาปี ๒๕๕๔ ครึ่งปีหลัง
๖.๓ สั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการบานาญและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จานวน ๒ ราย
๖.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

/ทั้งนี้…

๒๐
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ กาหนดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐

น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕

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

