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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่  2/2552 
วันเสารที่  28  กุมภาพันธ  2552   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 
ผูที่มาประชุม 

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
   4. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   5. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   6. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
   8.  อธิการบด ี           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
   9.ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  

 10.  คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 11. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 
 12. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
 13.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 

 14.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.  นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               ประเภทคณาจารยประจํา 
 16.  นางกญัญา    จึงวิมุติพันธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา  
 17.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

/ผูที่มาประชุมไมได… 
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ผูที่มาประชุมไมได

1. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  2. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  4. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

6. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ      ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
 2. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

 3. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 4. นายฐิติพล     ภักดีวานิช  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
คณะรัฐศาสตร     

 5. นางจอมสรุางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6  ระดับ 6 

 

เปดการประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาว

เปดการประชุม  ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังน้ี 

1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 6 ทาน  คือ       

1. นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    2. ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

    3. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    4. นายสุทธนินัท    ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

         นายนิกร  วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 

6. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
   นายธีระศักดิ ์  เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
       

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
/1.1.2 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดานการเงินและงบประมาณ… 
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1.1.2 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดานการเงินและงบประมาณ  

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม เพ่ือขอให

ผูบริหารมหาวิทยาลัย มีวินัยในการบริหารงานดานการเงินและงบประมาณอยางละเอียดและรอบคอบ เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบันที่จะมีผลตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   พรอมทั้งมอบหมาย ศาสตราจารยประกอบ  

วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือถือปฏิบัติในแนวทางการบริหารงาน

ดานการเงินและงบประมาณอยางเครงครัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะไดรับผลกระทบในดานรายได ซึ่งคาดวาจะมี

แนวโนมลดลง ซึ่งเปนผลกระทบจากสภาวการณดานเศรษฐกิจทั่วโลก   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.1.3 การจัดงานเกษตรอีสานใตประจําปงบประมาณ 2552  

ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จนัทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม  เพ่ือ

ทราบเรื่อง การจัดงานเกษตรอีสานใตประจําปงบประมาณ 2552  ทั้งนี้ นายธรีะ วงศสมุทร รัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีเปดงานเกษตรอีสานใตประจําปงบประมาณ 2552 ในวันที ่ 19 กุมภาพันธ 

2552 ที่ผานมา ประธานฯ ไดชมเชยและขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตรที่จดังานไดอยางเรียบรอยดี ซึ่งถอืเปน

เผยแพรการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวย  

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.4 การลงนามความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 

 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม  เพ่ือ

ทราบหลักการและแนวทางในการลงนามความรวมมือของคณะ/สํานัก/หนวยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีขอตกลงในการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  นั้น  ขอใหมี

การดําเนินการตามหลักปฏิบัติ โดยขอใหเสนอโครงการการรวมมือฯ ดานตางๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในขั้นตอไป  ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่ดําเนินการ

ลงนามความรวมมือไปแลว  ขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแลวนําเสนอ

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงการการ
ลงนามความรวมมือที่ดําเนินการไปแลว และยังมิไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยขอใหผูบริหารที่ดําเนินการ

ลงนามนั้น ช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยขอใหสรุปและเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบาย 
2.1.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ปการศึกษา  2552   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ปการศึกษา  2552 คณะนิติศาสตรและคณะบริหารศาสตร  ตามที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา 2552  
 

/ในประเภทรับตางๆ... 
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ในประเภทรับตางๆ ไดแก  โควตาพื้นที่บริการ   โควตาพื้นที่ อีสาน  โควตาภาคอื่น  โควตากีฬา โควตา

ศิลปวัฒนธรรม   โควตาชางเผือก  โควตาโอลิมปกวิชาการ  และ โควตาเฉพาะกิจ(โครงการรักษเกษตรและโครงการ

นักศึกษาเรียนดี มีภาวะความเปนผูนํา มีคุณธรรม  และบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม)  มีผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

ณ วันที่ 19 มกราคม 2552   จํานวน  2,108 คน คิดเปนรอยละ 71.48    และมีจํานวนรับต่ํากวาแผนการรับที่

กําหนดไว 841 คน  โดยมีขอมูลการรับนักศึกษา ดังนี้   

 

ลําดับ คณะ แผนปจจุบัน รับได ต่ํากวาแผน รอยละรับไดเทียบแผน 

1 เกษตรศาสตร 183 113 ( - 70) 61.75 

2 วิทยาศาสตร 368 239 (-129) 64.95 

3 วิศวกรรมศาสตร 430 423 (    -7) 98.37 

4 ศิลปศาสตร 294 171 (-123) 58.16 

5 เภสัชศาสตร 61 58 (    -3) 95.08 

6 บริหารศาสตร 1,028 604 (-424) 58.75 

7 นิติศาสตร 292 255 (   -37) 87.33 

8 รัฐศาสตร 151 118 (  -33) 78.15 

9 ศิลปประยุกตฯ 66 38 (  -28) 57.58 

10 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 76 89 13 117.11 

รวม 2,949 *2,108 841  71.48 
 
* ขอมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2552   มีจํานวนนักศึกษาสละสิทธิ์   จํานวน 34 คน  

 

ซึ่งจํานวนรับที่ต่ํากวาแผนการรับในแตละคณะ/สาขาวิชา  กองบริการการศึกษาอยูในระหวางการ

ประสานงานคณะ/หลักสูตร  เพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา  2552  

เพ่ิมเติม  แตเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2551 ในวันที่ 30 สิงหาคม 

2551 เร่ือง แผนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ

รับนักศึกษาโดยกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    และพิจารณาใหคณะนิติศาสตรและคณะบริหารศาสตรดําเนินการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในแตละประเภทรับโดยใหเรียกนักศึกษามารายงานตัวไดเฉพาะที่ประกาศผลรอบแรกและตัวสํารอง 

(ถามี)  โดยไมมีการประกาศรับรอบสอง ทั้งนี้ เพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีศักยภาพการเรียนรูที่เหมาะสม

และอางถึงมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2551 ในวันที่ 20 กันยายน 2551 ไดมีมติ

กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  (ที่ใชเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย  คา

หนวยกิต  และคาธรรมเนียมอื่นๆ)  โดยใหมีการประมาณการรอยละ 75 ของยอดจํานวนรับนักศึกษาใหมนั้น  
 

/จากผลการดาํเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา… 
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จากผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 โควตารับตรงประเภทตาง 

ๆ  ดังกลาวของทั้ง 2  คณะ พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในสังกัดคณะบริหารศาสตร จํานวน 604 

คน คิดเปนรอยละ 58.75  ของจํานวนรับโควตา และในสังกัดคณะนิติศาสตร จํานวน 258  คน  คิดเปนรอยละ  

82.17 และจากขอมูลจํานวนนักศึกษาที่จะรับไดในระบบ Admissions ในปการศึกษา 2551 พบวา คณะบริหาร

ศาสตรและคณะนิติศาสตร สามารถรับนักศึกษาในระบบดังกลาวไดรอยละ 69.67 และ 70.57  ตามลําดับ  ดังนั้น  

เมื่อประมาณการจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับไดเทียบตามรอยละของปการศึกษา 2551รวมกับจํานวนนักศึกษาที่

รับเขาศึกษา ณ วันที่ 19 มกราคม 2552 แลว   จะมีจํานวนนักศึกษาโดยประมาณของคณะบริหารศาสตรที่จะรับได

ทั้งหมด เทากับ 792 คน คิดเปน รอยละ 61.03 และคณะนิติศาสตร จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 80.57  สงผล
ใหมีจํานวนที่ต่ํากวาประมาณการรอยละ 75 % ของจํานวนรับนักศึกษาใหมของกองแผนงานเทากับ  -13.97 % และ 
+ 5.57 %  ตามลําดับ  รายละเอียดตามตารางที่แนบ   

 

โควตา Admissions 

คณะ 

จํานวน 
รับ 

โควตา 

จํานวน (%)      
นศ.ยืนยนัสิทธิ ์

19/1/52 

จํานวนรับ 
Admissions 

จํานวน (%) 
ที่คาดวา        
จะรับได * 

ประมาการจํานวน

(%)      
ที่จะรับไดทั้งหมด 

 
ที่ต่ํากวา 

แผน (75 %) 
ของกองแผนงาน 

1.คณะบริหารศาสตร 1,028 604  

(58. 75%) 

270 188   
(69.67 %) 

792  

(61.03 %) 
-13.97 %  

2.คณะนิติศาสตร 314 258  

(82.17%) 

50  35  

(70.57 %) 
293  

(80.57 %) 
+ 5.57 % 

 

*   ประมาณการจากรอยละที่รับนักศึกษาไดจริงจากระบบ Admissions ป 2551  

  
ซึ่ง  กองบริการการศึกษา ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวในการประชุม 

ครั้งที่ 2/2552 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 พิจารณาการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง  

ประจําปการศึกษา 2552 เพ่ิมเติมของคณะบริหารศาสตรและคณะนิติศาสตร   (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวยืนยันตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2551  วันเสารที่   
30  สิงหาคม  2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2.1  ขอ 1.3  ความวา “สําหรับคณะ 
นิติศาสตรและคณะบริหารศาสตรในการสอบคัดเลือกแตละแบบใหนักศึกษามารายงานตัว 
เฉพาะที่ประกาศผลรอบแรกทั้งตัวจริงและตัวสํารอง(ถามี) โดยไมมีการประกาศรับรอบสอง  
ทั้งน้ี เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพการเรียนรูที่เหมาะสม”   พรอมนี้ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร  ดังน้ี 
1. ขอใหคณะบริหารศาสตร ดําเนินการบริหารจัดการภายในคณะฯ ในเชิงคุณภาพปรับระบบ 
    กลไกในการควบคุมคาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

/2. ขอใหคณะบริหารศาสตร… 
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2. ขอใหคณะบริหารศาสตรจัดทําแผนการบริหารจัดการภายในคณะใหแลวเสร็จภายในเดือน 
    สิงหาคม  2552 แลวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

3. การใชเงินกองทุนสํารองของคณะและสํานัก จะตองเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย    
    และใหมหาวิทยาลัยปรับระเบียบการบริหารจัดการเงินทุนสํารองประจําคณะ/สํานัก ใหเปน 
    แนวทางเดียวกัน โดยมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล    อธิวาสนพงศ  ที่ปรึกษา 
    สภามหาวิทยาลัย ติดตามความกาวหนารายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ 
    พิจารณาตอไป  
 

 2.1.2 การเปดศูนยการเรียนรูของคณะวิทยาศาสตร  ณ  กรุงเทพมหานคร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การเปดศูนยการเรียนรูของคณะวิทยาศาสตร  ณ กรุงเทพมหานคร 

โดย คณะวิทยาศาสตรไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย วรรณวไล อธิวาสนพงศ  กรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต เปนผูแทน ช้ีแจงขอมูลรายละเอียด ดังนี้  

คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มา

ตั้งแต ปการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอน ปละคร้ัง รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ป มีชวงที่ตองลงทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ แตละปใชเวลา 8 – 9  สัปดาห จากตนเดือนมีนาคม ถึง ตนเดือนพฤษภาคม  ตรงกับชวงปดสิ้นภาค

การศึกษาของสถานศึกษาสวนใหญ เพ่ือเปดโอกาสใหครูสามารถเรียนได โดยไมตองลางานเต็มเวลา เปนการจัดการ 

ยึดหลักพัฒนาครู โดย “ไมพรากครูจากศิษย” เพ่ือใหตรงกับบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งขาด

แคลนครูอันเนื่องมาจาก การเกษียณอายุราชการ และ เกษียณกอนอายุราชการ (Early Retirement) ของครูจํานวน

มาก และ กําหนดให การศึกษาอิสระ(Independent Study) หรือ วิทยานิพนธ (Thesis) จะตองใชโจทยปญหาการ
วิจัยที่เปนปญหาจริงในชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนกับนักเรียนและ ครูโดยตรง ผลปรากฏวา ครูผูสนใจเขา

เรียนนอกจากจะอยูในภาคนะวันออกเฉียงเหนือแลวยังมาจากภูมิภาคอื่นๆอีกดวย  
คณะฯจึงพิจารณาวา หากเปดศูนยเรียนรูใน กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติม โดยควบคุมการจัดการเรียนการสอน

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จะชวยเสริมใหกระบวนการพัฒนาครูวิทยาศาสตรมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเปนการ

ประชาสัมพันธผลสัมฤทธิ์ดานนี้ของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจักแกสาธารณะ และ วงการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใน กรุงเทพมหานครมากขึ้นดวย  
จากแนวคิดดังกลาว คณะฯจึงไดศึกษาความเหมาะสม ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือรวมมือดําเนินการ โดย พิจารณามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีความเหมาะสมทั้ง ทําเลที่ตั้ง และศักยภาพ

ทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการความรวมมือเปน 3 ระยะ คือ  

- ระยะที่หนึ่ง จัดการเรียนการสอนดวย หลักสูตรปจจุบัน และคณาจารยของ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เปนหลัก 

และ เชิญคณาจารยของ มรภ.จันทรเกษม เปนอาจารยพิเศษ และ เปนระยะพัฒนาคุณภาพคณาจารย

ของ มรภ.จันทรเกษมเขาสูมาตรฐานของอาจารยประจําหลักสูตร  ใหมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

- ระยะที่สอง ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรรวมระหวางสองมหาวิทยาลัย และรวมดําเนินการในรูป

คณะกรรมการบริหารรวม 
 

/- ระยะที่สาม มรภ.จันทรเกษมพิจารณารับโอน… 
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- ระยะที่สาม มรภ.จันทรเกษมพิจารณารับโอน และ ปรับหลักสูตร และดําเนินการเปนเอกเทศ 
เนื่องจากผลการคัดเลือกนักศึกษาสําหรับปการศึกษา 2551 ซึ่งมีกําหนดเปดเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2552 นี้

มีจํานวน กวา 120 คน และ มีภูมิลําเนากระจายทุกภาค กวา 35 จังหวัด คณะฯจึงขออนุมัติในหลักการใหจัดการ

เรียนการสอนเพิ่มเติมจาก ปกติ เปน กรุงเทพมหานคร และ ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร โดย การ

ดําเนินการจริงนั้น จะขึ้นกับจํานวนนักศึกษาที่สรางรายรับ มากกวา จุดคุมทุน หรือ จํานวน ประมาณ ตั้งแต 20 คน
ข้ึนไป 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  มติ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลว อนุมัติตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหระมัดระวังการ 
ดําเนินการที่จะกอใหเกดิความเสี่ยงดานคุณภาพวิชาการของการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ศูนย

เรียนรูฯ และคณะวิทยาศาสตร ณ จังหวัดอุบลราชธานีดวย  
  

2.1.3  การจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญ 
ผูชวยศาสตราจารยกังวาน ธรรมแสง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   เสนอที่ประชุม เพ่ือ 

พิจารณาการการจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ.2551-2560  ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดองค

ความรูใหมและผลงานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในทองถ่ิน และประเทศใหอยูได

อยางมีความสุข โดยหนึ่งในมาตรการตามยุทธศาสตร  คือ สรางเสริมความแข็งแกรงของนักวิจัย/กลุมวิจัย ซึ่ง

โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการประสาน

การดําเนินงานไดประชุมและปรึกษาการจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญจากรองคณบดีฝายวิจัยคณะตางๆ เพ่ือกําหนดให

กลุมวิจัยที่มีศักยภาพจัดทําขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญเสนอของบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552   โดยไดมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน รองคณบดีฝายวิจัยคณะ และหัวหนา

โครงการจัดตั้งศูนย  ในวันพฤหัสบดีที่  28 กุมภาพันธ  พ.ศ.2551 ซึ่งภายหลังการประชุมดังกลาวไดมีการปรับปรุง
แกไขขอเสนอโครงการใหชัดเจนขึ้น ซึ่งผู รับผิดชอบไดดําเนินการแลวเสร็จ จึงขอนําเสนอรายละเอียดตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ใครขอสรุปแนวทางการจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จํานวน  7   ศูนย เรียงตามลําดับความเหมาะสมเปนไปได  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นเสนอที่ประชุมสภา... 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

1. ความเหมาะสมที่จะการจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญ 

2. งบประมาณสนับสนุน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาขอมูลรายละเอียดของศูนยตางๆยังขาดการวิเคราะหความ 
เหมาะสมในระบบ SWOT Analysis จึงเห็นชอบในหลักการใหจัดตั้งศูนยความเชี่ยวชาญและ 
บรรจุในคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม จากที่ไดอนุมัติกรอบคําขอ 
งบประมาณไปแลวในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ทั้งน้ี เพื่อเปนการเตรียมการรองรับ 
งบประมาณที่อาจไดรับจัดสรรต่ํากวาที่ขอ ซึ่งหากมีการดําเนินการทั้ง 7 ศูนยพรอมกัน อาจไม 
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงใหฝายวิจัยดําเนินการ  
วิเคราะหขอมูลของศูนยทั้ง 7 ตามแนวทาง SWOT เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งจริงดวย  
ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ลักษณะของศูนยตองไมเปนโครงสรางตายตัวเหมือนหนวยงานปกติ เปนเพียงการรวมของ 
    ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารฯ  
    โดยอยูภายใตคณะที่มีสวนเก่ียวของหลัก   
2. การบริหารจัดการภายในองคกร ตองเปนการบริหารจัดการเพื่อการวิจัย โดยเนน  
    โครงสราง ระบบ และความตอเนื่องในการวิจัย เพื่อการสรางเครือขายนักวิจัยทําใหเกิดการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งเปนองคกรที่สนับสนนุในการสรางความรูความเขาใจระหวาง 
    บุคลากร สรางแรงจูงใจ การใหกําลังใจ ใสใจในผลงานวิจัยของนักวิจัย เปนตน   
3. การจัดทําคําของบประมาณรายจายของศูนยความเชี่ยวชาญนั้น ขอใหเปนงบดําเนินการ 
    เทาน้ัน สวนหมวดครุภัณฑใหอยูภายใตกรอบคําของบประมาณของคณะเพื่อใหการบริหาร 
    จัดการในดานการใชทรัพยากรรวมกันเกิดประโยชนสูงสุด  

 

2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยที่  1/2550  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการชุดดังกลาวครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่  6  กุมภาพันธ  2552  ตามบันทึกขอความที่ ศธ 

0529.17/ว. 354   ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2551  ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได

จัดทําหนังสือเพ่ือแจงหนวยงานใหเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 

2537  ขอ 8  และตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.17/016  ลงวันที่  19  มกราคม   2552  ฝายเลขานุการฯ ได

รวบรวมรายชื่อและนําเรียนอธิการบดีและเสนอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2552  วันที่  3  

กุมภาพันธ  2552 ที่ผานมา เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้เปน

ประธานและคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

/จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมฯ ในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยคราวตอไป ทั้งน้ี ขอใหคณะและสภาอาจารยที่ยังมิไดเสนอรายชื่อดําเนินการเสนอ 
รายชื่อเพิ่มเตมิ 
 

 2.2.2 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550มีมติใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง

จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอดุมศึกษา   สภามหาวทิยาลัย  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีตามคาํส่ังที่ 7/2550  มีรายชื่อตามสาํเนาคําส่ังที่แนบมาพรอมนี ้
  

     ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําส่ังที่ 7/2550  ไดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่  18 มีนาคม พ.ศ.2550 

จนถึงปจจุบัน  ไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (Audit Committee)  พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบและนายกสภาฯ ไดลงนาม

ในขอบังคับฯ  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนที่เรียบรอยแลว 
 

ดังนั้น เพ่ือใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว ฝาย 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ  ทั้งนี้ ไดผานเรื่องในที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

1/2552 เม่ือวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2552 วาระที่ 5.2  แจงเพ่ือทราบเปนที่เรียบรอยแลว  
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ดังน้ี 
1. ศาสตราจารยอมร      จันทรสมบูรณ   ประธาน 
2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ   กรรมการ 
สวนกรรมการลําดับที่  5  มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ ดําเนินการ 
ทาบทาม แลวเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแตงตั้งตอไป 

 

2.2.3 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรร 

หาคณบดีคณะนิติศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ตามมติที่ 
 

/ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2551... 
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551  ไดมีมติใหคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร (ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551) 

ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรใหม  

 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ไดดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรใหม  ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ตาม
ข้ันตอนและวิธีการ (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 6) โดยมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการสรร

หาคณบดี  และมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะนิติศาสตรในระยะ 4 ป

ขางหนาเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2552 – 2556) จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และบุคลากรในคณะนิติศาสตร ตามประมวลความคิดเห็น (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 

7 ) 

 ผลการดําเนินการในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  โดยไมนับความถี่   คณะกรรมการสรร

หาไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน 31 ใบ  ครบตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อ    (คิดเปนรอยละ 67.39)  

โดยผลปรากฏวามีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน 3 ราย  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 3  ราย  โดยนับเวลาสิ้นสุดในวันเสนอชื่อ ซึ่งผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดเปน
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4)  
เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบอื่น ๆ แลว  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอ 8.5 แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

โดยมีมติใหทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาเขาสูกระบวนการสรรหา ซึ่งผลการ

ทาบทามปรากฏวา มีผูปฏิเสธการทาบทาม จํานวน 1  ทาน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3)  และตอบรับ

การทาบทาม  จํานวน 2  ทาน   โดยคณะกรรมการสรรหาไดจัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ปขางหนา  

 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิตศิาสตร  จึงใครขอเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตาํแหนงคณบดคีณะ

นิตศิาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จาํนวน 2 รายชื่อ  คือ 
1.นายชัช  วงศสิงห  (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) 
2.ผูชวยศาสตราจารยบรรลือ  คงจันทร (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยบรรลือ  คงจันทร เปนผูสมควรดํารง 
ตําแหนงเปนคณบดีคณะนิติศาสตร 

 

 

 

 

 

/2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร... 
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2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร 

ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารศาสตร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ตามคําส่ัง

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่   14/2551 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2551 เพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหาร

ศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ ผูอํานวยการ

วิทยาลัย พ.ศ. 2551 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4)  

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา

ดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ตามขั้นตอนและวิธีการ (ตาม

เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5) โดยมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณบดี  และมีการรับ

ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะบริหารศาสตรในระยะ 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2552 

– 2556) จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในคณะ

บริหารศาสตร ตามประมวลความคิดเห็น (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 6 ) 

 ผลการดําเนินการในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  โดยไมนับความถี่   คณะกรรมการสรร

หาไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน 55 ใบ  ครบตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อ    (คิดเปนรอยละ 53.39)  

โดยผลปรากฏวามีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน 6 ราย  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3) และขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบเพิ่มเติม 

สําหรับกรณีบคุคลภายนอกที่ปจจุบันไมเปนขาราชการ    
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบอื่น ๆ แลว  คณะกรรมการสรรหาได ดําเนินการตามขอ 8.5 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 

2551 โดยมีมติใหทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสม ในเบื้องตน จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาเขาสู

กระบวนการสรรหา ซึ่งผลการทาบทามปรากฏวา มีผูตอบรับการทาบทาม จํานวน 1  ทาน (เอกสารประกอบการ

ประชุม หมายเลข 1)   และปฏิเสธการทาบทาม จํานวน 2  ทาน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2) โดย

คณะกรรมการสรรหาไดจัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ปขางหนา 
เนื่องจากมีผูตอบรับการทาบทามเพียงทานเดียว แตตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

หลักเกณฑวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 8.6 ใหคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

เสนอผูมีความเหมาะสมใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจํานวน ไมนอยกวา 2  ช่ือ พรอมประวัติ ผลงานและเหตุผล

ประกอบการพิจารณา  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ข้ันตอนการดําเนินงานตอไป เนื่องจากในขอบังคับขอ 9 ความวา “ในกรณีที่ไมอาจสรรหาคณบดีตามขอบังคับนี้ได 
ใหประธานคณะกรรมการสรรหารายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหการสรรหา

คณบดีโดยวิธีอ่ืนได”   
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ดําเนินการ 
สรรหาใหม  และแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร เปนรักษาการคณบดีคณะบริหาร 
ศาสตรทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2552 เปนตนไป 
อน่ึง  สภามหาวิทยาลัยขอใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการ ไปพบคณบดี 
ที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อชี้แจงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ ทีไ่ดรับจากบุคลากรของคณะ/ 
สํานัก รวมทั้งเพื่อแลกเปลีย่นขอคิดเห็น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการ 
วางแผนปฏิบัติงานเพื่อเปนการพัฒนาคณะ/สํานัก ใหมีความเจรญิกาวหนามากยิ่งขึ้นและให 
คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทําขอกําหนดขอบเขตภาระงาน (TOR) เพื่อใหอธิการบดีลงนามสง 
ถึงคณบดตีอไป  

 

2.2.5 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2551  ไดมีมติใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ (ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 9/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551) ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

อีกครั้ง  

 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไดดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลป

ประยุกตและการออกแบบใหม  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี 

และ ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ตามขั้นตอนและวิธีการ (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 6) โดย

มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณบดี  และมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระ

งานของคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบในระยะ 4 ปขางหนาเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2552 – 2556) จาก

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในคณะศิลปประยุกตและ

การออกแบบ ตามประมวลความคิดเห็น (ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 7 ) 

 ผลการดําเนินการในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  โดยไมนับความถี่   คณะกรรมการสรร

หาไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน 21 ใบ  ครบตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อ    (คิดเปนรอยละ 67.74)  

โดยผลปรากฏวามีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน 3 ราย  และคณะกรรมการสรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติ

เบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 3  ราย  ซึ่งผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2)  พ.ศ. 2545 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข  4 )  
เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบอื่น ๆ แลว  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอ 8.5 แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

โดยมีมติใหทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาเขาสูกระบวนการสรรหา ซึ่งผลการ

ทาบทามปรากฏวาตอบรับการทาบทามทั้งหมด 3 ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาไดจัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับ

การทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ปขางหนา  

 

/คณะกรรมการสรรหาคณบดี... 
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 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จึงใครขอเสนอรายชื่อผูสมควรดํารง

ตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จาํนวน 3 ราย  คือ 
 1.  รองศาสตราจารยธาดา   สุทธิธรรม  (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) 

 2.  นายศักดิ์ชาย    สิกขา    (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2) 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธ ิ  (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 3) 

   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งรองศาสตราจารยธาดา  สุทธธิรรม เปนผูสมควรดํารง 
ตําแหนงเปนคณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 2.4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

 ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2552  วันเสารที่  31  มกราคม  2552  

ณ หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6   อาคารสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552   
วันเสารที่  31  มกราคม  2552     โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 

4.1.1 การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตมุกดาหาร   
จังหวัดมุกดาหาร  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตมุกดาหาร จังหวัด

มุกดาหาร ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2551 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ไดรับทราบกําหนดการงาน

พระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2550 โดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด

ใหมีการถวายรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่อง 
 
 
 

/(1) การดําเนินการจดัการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร...  
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(1) การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร  
(2) การดําเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียน-ชุมชน โครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืน  
(3) การดําเนินงานศูนยการเรียนรูและพัฒนางาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน  โดยในสวนของการ

จัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร (วิทยาเขตมุกดาหาร) มีความกาวหนานําเรียนเสนอตอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. (ราง) เหตผุลความจาํเปนในการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา  
     (เอกสารประกอบ 1)  
2. สําเนาหนังสือ กรมปาไม ที่ ทส 1602.3/1897 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 เร่ือง  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปา ตามมาตรา 4 แหง 
    พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต 
    จังหวัดมุกดาหาร ทองที่จังหวัดมุกดาหาร  กรมปาไมจึงไมขัดของในการที่มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี เขาใชประโยชนในเขตพื้นที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เพ่ือ 
    จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตจังหวัดมุกดาหาร ทองที่ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง  
    จังหวัดมุกดาหาร (เอกสารประกอบ 2)  
3. สรุปผลการรับนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา 2552 (เอกสารประกอบ 3) 
4. แผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (เอกสารประกอบ 4) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

       

  มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดรับมอบจากกรมปาไมให 
ถูกตองตามกฎหมาย  

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  

   ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.3 เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศของคณะ/ 

สํานัก/หนวยงาน  ประจําป พ.ศ. 2551  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศของ

คณะ/สํานัก/หนวยงาน  ประจําป พ.ศ. 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  9/2551  วันเสารที่  22  

พฤศจิกายน  2551  ระเบียบวาระการประชุมที่  3.3.1  รายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภา

มหาวิทยาลัย เห็นชอบใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนินการรายงานการดําเนินงานตามสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแต 
 

 

/ป พ.ศ. 2551… 
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ป พ.ศ. 2551  นั้น  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ให

ดําเนินการแจงรายชื่อและรหัสผูใชงานในระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  และไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/

หนวยงาน ซึ่งสามารถดําเนินการรายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบไดตั้งแตวันที่  

5  มกราคม  2552 นั้น   
 

 บัดนี้  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวทิยาลัย ใครขอรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ในระบบติดตาม

มติสภามหาวทิยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
 

 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการดาํเนนิงานของคณะ/สํานัก/หนวยงาน ที่

รายงานผลการดําเนนิงานในระบบการตดิตามมติสภามหาวิทยาลัย 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.2 การรายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานและการจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ/หนวยงาน 
- คณะรัฐศาสตร 
- คณะศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย   ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2551  วันเสารที่  20  กันยายน  2551  ระเบียบวาระ

การประชุมที่ 3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา 2550 มีมติ

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการ  ดังนี ้
 1. ขอใหคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 
        คณะ/หนวยงาน และรายงานผลการวิเคราะหดังกลาว เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    

   เดือนธันวาคม 2551 

2. ขอใหทุกคณะ/หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ  เพ่ือ 
   กําหนดแผนในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/หนวยงานใหมี  
   ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน  
3. มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ ในการติดตามผลการดําเนินงาน   

   ประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานที่ผลการประเมินต่ํากวา  2.0  โดยคณะทํางานชุดดังกลาว จัก 

   ตองรายงานผลการดําเนินการติดตามตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกๆ   2   เดือน    ในเบื้องตน 

    กําหนดทิศทางเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัย  ดําเนินงานดานประกันคุณภาพใน    2   ประเด็นหลัก  

(1) กลไกดานวิชาการ 

(2) กลไกดานการบริหาร 

 

 

 

/4. มอบหมายงานประกันคณุภาพการศึกษา... 
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4. มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลการ    

   ดําเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ป ที่ผานมา โดยในการนําเสนอขอมูลคราว 
   ตอไป   ขอใหเปนการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจักได 
   พิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแจงเวียนมติสภามหาวิทยาลัยใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือ

ทราบและดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย    
 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2551  วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม 2551 เห็นชอบ 
ใหคณะ/สํานัก เขารายงานตอที่ประชุมคราวละ  2  หนวยงาน เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักมีเวลาในการพิจารณาและให

ขอแนะนํา  
ในการนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใครขอนําคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก รายงานตอที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย  โดยคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะ/
หนวยงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/หนวยงานใหมี ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/

หนวยงาน  ดังนี้    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

1. คณะรัฐศาสตร 
2. คณะศิลปศาสตร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 การรับสมัครนักเรียนเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเฉพาะผลการสอบการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) ไมไดไปชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด และได 

รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อขอขยายเวลาการชําระเงินคาสมคัร และการรับ 
นักเรียนเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเฉพาะผลสอบการทดสอบทาง 
การศึกษา ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเฉพาะ

ผลการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันสูง (A-NET) ไมไดไปชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด และได

รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อขอขยายเวลาการชําระเงินคาสมัคร และการรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเฉพาะผลสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   ตามที่
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดประชุมในวันจันทรที่  2  กุมภาพันธ  

2552  ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมไมเห็นควรขยายเวลาในการชําระเงินคาสมัครสอบ 
 
 

/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันสูง (A-Net)… 
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันสูง (A-Net)  ในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดพิจารณาแลว  เพ่ือ
เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูที่ไมไดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันสูง (A-Net) จะไม

สามารถมีคะแนนเพื่อประกอบการคัดเลือกในระบบ Admission  ดวยเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงขอเปดรับ

สมัครนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2552  ในระบบรับตรงกรณีพิเศษที่ไมตองใชผลการทดสอบการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติช้ันสูง (A-Net) แตใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) เพียงอยาง

เดียว โดยการรับเพิ่มดังกลาวจะไมกระทบตอแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 การขออนุมัติโครงสรางและรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่เพ่ือพิจารณาเรื่อง การขอ

อนุมัติโครงสรางและรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหฝายวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความทราบแลว นั้น  ในการดาํเนินงานงานพัฒนาหลักสูตรได

จัดประชุมสัมมนาการจดัทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เม่ือวันที ่ 21  กันยายน  2550  โดยมผีูทรงคุณวุฒิจาก

กลุมสาขาวิชาตางๆ ไดแก  
1. ศาสตราจารยสุทัศน   ยกสาน   กลุมวิทยาศาสตร  
2. รองศาสตราจารยอรุณี   วิริยจิตรา  กลุมภาษาตางประเทศ 
3. รองศาสตราจารยศรีเพ็ญ ศุภวิทยากุล กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลยัไดพิจารณาเมื่อวันที่ 20  กุมภาพนัธ   

2552  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติในหลักการตามเอกสารในโครงสรางและรายวิชาที่ตองมีการ 
ปรับปรุงโดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 

5.3 การพิจารณาสนับสนุนครภัุณฑประจําอาคารสัตวทดลอง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา

แนวทางในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนครุภัณฑประจําอาคารสัตวทดลอง  ทั้งนี้ อาคาร

ดังกลาวไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางสูงสุด อันจะนําประโยชนมาสู

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ   เนื่องจากยังมิไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ   แตยังไมสมา

รถใชงานได  
 
 
 
 

/มติ… 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติโดยขอใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการ 

จัดหาครุภัณฑประจําอาคารสัตวทดลอง ในเบ้ืองตน ใหบรรจุในการจัดทําคําของบประมาณ 
รายจายประจําป พ.ศ. 2553 ไวกอน  ทั้งน้ี หากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณฯ  ขอให 
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาตอไป 

 
 
 
 
 

 

ปดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                                 ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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