
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  4/2551 

วันเสาร์ที่  31  พฤษภาคม   2551    เวลา   09.00  น. 
ณ หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น 6  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

 

  

   ผู้ที่มาประชุม   

    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน          จันทรสกุล    นายกสภามหาวิทยาลัย       
     2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน          วุฒิเมธี         อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
     3. ศาสตราจารยกนก           วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
     4. นายแพทยนิรันดร           พิทักษวัชระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
      5. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
     6. นายสุทธินันท             ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
     7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา                     พรหมบุญ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ       
     8. นายโสภณ               สุภาพงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
     9. ศาสตราจารยอมร           จันทรสมบูรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   10. นางอรวรรณ           ชยางกูร          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
   11. อธิการบดี                        กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          ศาสตราจารยประกอบ       วิโรจนกูฎ    ประเภทโดยต าแหนง   
    12. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          นายนิกร              วีสเพ็ญ          ประเภทโดยต าแหนง   
    13. ประธานสภาอาจารย                     กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          ผู้ชว่ยศาสตราจารยจุฑามาส         จิตตเจริญ        ประเภทโดยต าแหนง   
    14. คณบดีคณะเกษตรศาสตร                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          รองศาสตราจารยวัชรพงษ        วัฒนกูล           ประเภทผูบริหาร   
    15. คณบดีคณะเภสัชศาสตร                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          รองศาสตราจารยนงนิตย       ธีระวัฒนสุข      ประเภทผบูริหาร    
    16. คณบดีคณะศิลปศาสตร                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
          ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา       ซาฮีร       ประเภทผบูริหาร    
     17. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล          อธิวาสนพงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
         ประเภทคณาจารยประจ า 

    18. รองศาสตราจารยเกรียงไกร        โชประการ     กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
                                             ประเภทคณาจารยประจ า 
    19. รองศาสตราจารยสัมมนา         มูลสาร         กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
     20. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ             กรรมการและเลขานุการ   
          ผูชวยศาสตราจารยมนูญ        ศรีวิรัตน    สภามหาวิทยาลัย      
 

  /21. รักษาราชการแทนผูอ านวยการกองแผนงาน...   



 21. รักษาราชการแทนผูอ านวยการกองแผนงาน   
       นายธีระศักดิ์             เชียงแสน        ผูชวยเลขานุการ    
   
 

ผูที่มาประชุมไมได   
 1. ศาสตราจารยปริญญา           จินดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   

ผูเขารวมประชุม   
 1. นายสุภชัย               หาทองค า    รองอธิการบดีฝายบริหาร   
  2. นางภูษนิศา             นวลสกุล    นักวิชาการศึกษา 8 ช านาญการ 8   
  3. นางจอมสุรางค           เชียงแสน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6   
   

เปดการประชุมเวลา   09.00  น.   
    ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม 

กลาวเปิดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ  ดังนี้   
   

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ   
            1.1  เรื่องที่ประธานแจง   
                    ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุม ดังน้ี   
  

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย  จ านวน 1 ทาน  คือ            
1. ศาสตราจารยปริญญา   จินดาประเสริฐ         

        

    มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
   

1.1.2  การประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่   
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม    

แจงที่ประชุม เรื่อง การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่  ในวันเสารที่ 19  เมษายน 2551  ณ จังหวัด

มุกดาหาร  คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยไดเดินทางไปส ารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารซึ่งจังหวัดฯ

จัดสรรใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ขนาดประมาณ  1,600 ไร  โดยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ไดมีผูแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน

จังหวัดมุกดาหารเข้ารวมประชุมและน าเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร    
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

       /1.1.3  การเดินทางไปปฏิบัติราชการ… 



   

 1.1.3  การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
       ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

แจงที่ประชุม  เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันพุธที่  21 พฤษภาคม  2551  ที ่

ผานมา  ซึ่งหารือรวมกับศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ อธิการบดี  ในกรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เปนการ

เปดโอกาสใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ มีโอกาสเขารวมประชุมและรับฟงขอเสนอแนะจากกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น  จึงก าหนดใหจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2551  (วาระพิเศษ) 

วันเสารที่  28  มิถุนายน  2551 โดยในระเบียบวาระการประชุมครั้งดังกลาว จะเชิญคณบดีทุกคณะ  เขารวมประชุม

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของคณะในรอบปที่ผานมา  พรอมท้ังการรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานของคณะ

ในดานตางๆ   
    

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
   

1.1.4  การก าหนดนโยบายเพื่อการประหยัดพลังงานและคาใชจาย   
            ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม  
แจงที่ประชุม  เรื่องการก าหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ สถานการณบานเมืองในปจจุบันซึ่งอาจจะเปน 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังคาใชจายในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาจจะมีผล 
ตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการการประหยัด

พลังงานและคาใชจาย   

   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ       
   

1.1.5  โครงสรางการบริหารงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัย   
      ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

แจงที่ประชุม  เรื่อง โครงสรางการบริหารงานของคณะ ส านักและหนวยงาน  ควรมีการพิจารณาระบบการบริหารงาน

ภายใน  เพื่อใหมีความชัดเจน เชน การแตงตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก  ก าหนดการประชุมตองมีแผนการ

ประชุมท่ีชัดเจน เพื่อใหสามารถนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยน าไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้น ขอใหทุกคณะ หนวยงาน 

ก าหนดแผนในการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน   
   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
   

 11.6  การแกไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัย   

     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม 
แจงที่ประชุม เรื่อง การแกไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยขอให

ฝายบริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการแกไขปรับปรุงข้อบกพรอง  ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพใหข้อเสนอแนะ     
   
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
        /1.1.7  การก ากับดูแลการตอนรับ... 



   

 1.1.7  การก ากับดูแลการตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย   
     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  

แจงที่ประชุม เรื่อง การก ากับดูแลการตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอใหผูที่เกี่ยวของในการ

ด าเนินการเรื่องการตอนรับนองใหมของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยไมใหมีการตอนรับที่

รุนแรงที่เกิดจากกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมขอใหเปนไปดวยความเหมาะสม    
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ      

   
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ   
       1.2  เรื่องที่เลขานุการแจง   
        1.2.1  การเปนเจาภาพจัดการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2551    
        ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝ ายวางแผนและสารสนเทศ  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การเปนเจาภาพจัดการประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2551 ตามที่ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยขอความอนุเคราะห

สถานที่จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยครั้งดังกลาว ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวัน

เสารที่  3  พฤษภาคม  2551  ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดประสานงานการประชุมและจัดสถานที่เพื่อการประชุม  ณ  

หองประชุมศรีเมืองใหม  ชั้น 3   อาคารส านักงานอธิการบดี(หลังใหม)  ทั้งนี้ไดจัดเล้ียงอาหารกลางวัน  รับรอง ณ  

หองพิบูลมังสาหาร  บัดนี้ไดเสร็จส้ินเรียบรอยดวยดี  อนึ่ง ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  อธิการบดี  ไดแจงที่

ประชุมเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยขอใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนมหาวิทยาลัยน า 
รองในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดตอบรับการเขารวมโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว   
          

        จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ    
   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

   

   1.2.2  การรวมเปนเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาต ิครั้งที่  24 “ดอกบัวเกมส”   
     ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การรวมเปนเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติ  

ครั้งท่ี  24  “ดอกบัวเกมส”   ตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
ครั้งที่ 24  ระหวางวันที่  19-29  มีนาคม  2551 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับมอบหมายใหเปนคณะ

กรรมการฝายพิธีเปด-พิธีปด ด าเนินการจัดการแขงขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาลีลาศ กีฬายิมนาสติก และกีฬา 
วายน้ าพรอมท้ังเปนที่พักนักกีฬาทั้งชาย-หญิง รวมจ านวน 5,438 คน  ซึ่งผลการด าเนินการดังกลาวขางตนเสร็จส้ิน

เรียบรอย ดวยด ี      
   

จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  

 

 /มติ  ที่ประชุมรับทราบ...  



 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

   

1.2.3  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสหรัฐอเมริกา ภายใตสถาบันความม่ันคง   
               และนานาชาติ   คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

     ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

สหรัฐอเมริกา  ภายใตสถาบันความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามที่โครงการ

สหรัฐอเมริกาศึกษา ภายใตสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจ

งความประสงคที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับทองถิ่น เนื่องจากเห็นความส าคัญและศักยภาพของคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเปนศูนยกลางในระดับภูมิภาคที่จะเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยของโครงการสหรัฐศึกษา คือการระดมความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญทางดานสหรัฐอเมริกา ในการวิเคราะห

สถานการณทางการเมือง และเพื่อใหเกิดเวทีเวทีส าหรับนักวิชาการ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปในภูมิภาคไดมีโอกาส

น าเสนอบทความทางวิชาการ อีกทั้งการมีโอกาสเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวขางตน ดังนั้น 

โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา ภายใตสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวขางตน  ในวันศุกรที่  13  

มิถุนายน  2551 เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ หองประชุมศรีเมืองใหม  อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม  และ
ในเวลา 13.15- 15.00 น.  ที่ประชุมจัดใหมีการบรรยายพิเศษหัวขอ “Money Talks – Campaign Finance”   โดย 
Robert W. Fitts  อดีตเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศปาปวนิวกินี    
   

จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหมีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักวิชาการ  
นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมรับฟง   
    

     1.2.4  การเลื่อนเสนอระเบียบกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   
          ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง  การเล่ือนเสนอระเบียบกองทุนสงเสริมและ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ตามบันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.4.1/1260  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2551  งานกิจการ

มหาวิทยาลัยแจงเหตุผลการเลื่อนเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2551 ระเบียบกองทุนส

งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งจักตองเสนอรายละเอียดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งอยู

ระหวางการจัดสงโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณา ซึ่งยังมิแลวเสร็จ  ดังนั้น จึงใครขอเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป   
   

จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหน าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป   
             /ระเบียบวาระที่  2...   



ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
2.1     รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  3/2551     

เมื่อวันเสารที่  19  เมษายน  2551   
  

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันเสารที่ 19 เมษายน  
2551    โดยมีขอแกไขดังน้ี   

ขอความเดิม                    แกไขเปน   
หนา 4  บรรทัดที่ 12  ...โดยชี้แจงในกรณีผทูี่การด ารงต าแหนง   ...โดยชี้แจงในกรณีผูที่ด ารงต าแหนง   

   หนา 10 บรรทัดที่  12   
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวใหยกเลิกขอบังคับ..     มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให   

                     มหาวิทยาลัยจัดท ารางขอบังคับ  
                     การสรรหาคณบดีฯของ   
                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
                     ฉบับใหมแทนฉบับเดิม   
บรรทัดที่ 14   
1. องคประกอบการสรรหาคณบดี  จ านวน  5  คน          1. องคประกอบการสรรหาคณบดี      
บรรทัดที่  18    
1.3 ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เปนกรรมการ                           1.3 ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เปน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย    

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 2  

ทาน   
บรรทัดที่  20   
1.5 บุคคลภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูก าหนดใหตัดออก   
หนา  13  บรรทัดที่ 7   
4.  ..... ขอใหทุกคณะยุติการรับสมัคร...            4.  ...ขอใหทุกคณะยุติการรับ 

    สมัครในคณะที่มีสัดสวน  
    จ านวนนักศึกษาตอจ านวน  
     อาจารยไมเปนไปตาม 
     กณฑที่ก าหนด     

5.1 พิจารณาหลีกเลี่ยงการอนุมัติใหอาจารยประจ า    5.1 พิจารณางดการอนุมัติใหอาจารย   
     ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของ                           ประจ าและบุคลากรศึกษาตอ   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             ในระดับบัณฑิตศึกษาของของ   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะ  
     ที่ตนปฏิบัติงานอยู   
 

/บรรทัดที่  19…   



บรรทัดที่  19   
     5.2 พิจารณางดรับนักศึกษา...                   5.2 พิจารณาหลีกเลี่ยงการรับนักศึกษา ..   
หนา  15  บรรทัดที่ 6   

3. หากด าเนินการสรรหาแลวไมมีผูที่เหมาะสม      3.  คณะกรรมการสรรหา....   
        ยินดีรับฯ  คณะกรรมการสรรหา...   
บรรทัดที่  24   

4.4.4 การพิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลัย       4.4.4  การพิจารณาจัดตั้ง วิทยาเขต   
อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร                            มุกดาหารของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

   
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง   
      3.1   เรื่องสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ       

      3.1.1  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2551     
ณ  สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2551)   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณราย 
จายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ ส้ินไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2551) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  610,197,500.00 บาท  และไดรับอนุมัติเงินประจ างวดแลวเปนเงิน  

610,197,500.00 บาท  คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับ  ณ วันที่  31  มีนาคม  2551 มีการเบิกจาย

ไปแลวทั้งส้ิน 267,340,782.22 บาท  คิดเปนรอยละ 43.81 ของงบประมาณที่ไดรับ ในสวนของงบประจ ามีการ

เบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน 218,258,021.22 บาท คิดเปนรอยละ  63.85 ของงบประมาณที่ไดรับ ส าหรับ

งบลงทุนมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน เปนเงิน   49,082,761.00  บาท คิดเปนรอยละ 18.29 ของ

งบประมาณที่ไดรับ  โดยสามารถจ าแนกการเบิกจายตามหมวดรายจายตางๆ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)        
 

จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
   
      มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยติดตามการเบิกจายคาครุภัณฑ   
   
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง   

3.2  เรื่องสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา   
ไมมี   

       
  
 

/ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเน่ือง…   



 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง   
           3.3  เรื่องสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

       3.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา   
      นายกสภามหาวิทยาลัย      
      ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

คณาจารยประจ า  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จ านวน 11 แหง รวม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งเสนอประเด็นขอบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 3 ประเด็น ดังนี้   
    1. ประธานสรรหา   
    2. กรรมการสรรหา   
    3. วิธีการไดมา    
  

   เพื่อการน าเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ  ดังตอไปน้ี   
 1. การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี   

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จ านวน 7 ทาน     
ประกอบดวย   
     - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            จ านวน 2 ทาน   
     - กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจ า   จ านวน 1 ทาน   
     - อธิการบดี   
     - ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
     - ประธานสภาอาจารย   
     - ตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย   
 1.2 สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   

     1.3 วิธีการสรรหาใหเปนไปตามคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา  โดยขอใหใช้ 
ขอบังคับที่แกไขไปพลางกอน  จากน้ันใหน ารางขอบังคับดังกลาวเสนอผาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และใหน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป  เพื่อจักไดประกาศใชขอบังคับดังกลาว 
ตอไป   

2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี          
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ   

            (1) ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี    ประธานคณะกรรมการ   
             (2) ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ   กรรมการ   
 

/2.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัย... 



2.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจ า   
             (1) ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ  กรรมการ   
สวนขอบังคับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจะน าเสนอในการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย

คราวตอไป   
    
    3.3.2  รายงานความคืบหนาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

การสาธารณสุข       
         ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

โดยต าแหนง ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  แจงที่ประชุม เรื่อง 

การรายงานความคืบหนาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน 2551  ที่ผานมา สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายคณะกรรมการ

สรรหาฯใหด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  บัดนี้อยูในระหวางการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย    
นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แจงที่ประชุมและหารือที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทรที่  26  พฤษภาคม  2551 ที่ผานมา  ยังมิ

ไดด าเนินการตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ดังนั้น เพื่อใหการด าเนินการเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

และนักศึกษา จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
   
  มติ   ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ   
สาธารณสุข ด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน 2551 ดังน้ี    
    1. การทาบทามผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ทาบทามดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน การเขาพบ 
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อโดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  รวม

กับคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ รวมกันอยางนอยจ านวน 3 ทาน โดยใหระบุขอมูลตางๆ  จากการรับฟงความ

คิดเห็น จุดออน จุดแข็งขององคกร ปญหาภายในองคกรรวมทั้งความคาดหวังของบุคลากร และหนวยงานรวม

ผลิตบัณฑิตที่มีตอคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พรอมทั้ง ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยใน

รูปแบบเอกสาร ที่จะอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอผูที่

ไดรับการเสนอชื่อที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปในอนาคต        
2. มอบหมายศาสตราจารย(เกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขด า 

เนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ความคาดหวังที่มีตอคณบดี ปญหาภายในองคกร จุดออน จุดแข็งขององค

กร จากบุคลากรทุกระดับ และจากหนวยงานที่มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตรและ การ

สาธารณสุข เชน แพทยสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลรวมผลิตแพทยเปนตน  เพื่อเปนข้อ

มูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป   
3. คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่น 

นอกเหนือจากที่มีการเสนอมาไวแลวได  ทั้งน้ี  ขอใหด าเนินการกระบวนการสรรหาฯ แลวเสร็จภายใน 6 

สัปดาห  กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันเสารที่  26 กรกฎาคม 2551  และหากสามารถด าเนินการให 
 

          /แลวเสร็จ… 



แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551  ขอใหรายงานผลการด าเนินการ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราว 
ตอไป   
   
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
      4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   

     4.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดรับจัดสรร 
เบื้องตน ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน  ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงบประมาณเพื่อพิจารณา เปนจ านวน

เงินรวม  1,315,600,000 บาท  นั้น     
      บัดนี้ ส านักงบประมาณไดพิจารณางบประมาณที่จะจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 เรียบรอยแลว โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณาจัดสรร 704,706,800 บาท 

เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน  94,509,300 บาท คิดเปนรอยละ 15.49  (ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ไดรับจัดสรรเปนเงิน  610,197,500 บาท) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินค าขอตั้งงบประมาณรายจาย

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552  แลว พบว าไดรับการจัดสรรงบประมาณ  นอยกวา ที่ขอตั้ง เปนเงิน  

610,893,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ 53.57  ของงบประมาณที่ขอตั้ง โดยจ าแนกตามหมวดรายจายตางๆ  และ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การสมทบงบประมาณเพื่อการกอสรางรายการกอสรางผูกพันงบประมาณ ตามนโยบาย

ของส านักงบประมาณ ที่ก าหนดใหมหาวิทยาลัยที่มีรายการกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 100 ลานบาทจะตอง

สมทบงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารดังกลาว โดยพิจารณาจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยหาก

มหาวิทยาลัยมีเงินรายไดเกิน 200 ลานบาท  จะตองสมทบงบประมาณรอยละ10 ของงบประมาณคากอสราง  แตถา

หากมหาวิทยาลัยมีเงินรายไดเกิน 500 ลานบาท  จะตองสมทบงบประมาณรอยละ 20 ของงบประมาณคากอสราง 

ซึ่งในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารศูนยเครื่องมือกลาง และปฏิบัติการ

เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 หลัง งบประมาณคากอสราง เปนเงิน 120 ลานบาท แตส านักงบประมาณใหการจัดสรร

งบประมาณเบื้องตนเพียง 108 ลานบาท ดังนั้น จึงตองสมทบงบประมาณอีก เปนเงิน 12 ลานบาท  จึงเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแหลงงบประมาณเพื่อการสมทบ งบประมาณคากอสรางดังกลาว  (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม)   
  

จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   
    
        มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและขอใหมหาวิทยาลัยติดตามการใชจายงบประมาณ 

และขอใหมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน ใหมีความชัดเจน  โดยขอให้แตงตั้งคณะท างาน

ในการประหยัดพลังงานและคาใชจาย  ใหมีหนาที่ในการศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน การปรับลดคาใช้ 
จายการจัดรถรับ-สง บุคลากร  และการสรางจิตส านึก  โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากร   
   
 



 4.1.2  แผนการใชเงินงบประมาณเงินรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม)    
               ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เรื่อง แผนการใชเงินงบประมาณเงินรายได  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (เพิ่มเติม)  ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ให

ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา) และเพื่อใหการด าเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดมีค าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฉบับที่ 2/2548  นั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แตงตั้งผูชวยศาสตรา

จารยมนูญ  ศรีวิรัตน   เปนประธานคณะอนุกรรมการศูนยสอบ เพื่อด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (O-Net) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง  (A-Net) และไดรับมอบหมายเปนศูนยสอบและการ
รับสมัคร Admission ดังกลาวขางตน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด 
อ านาจเจริญ  และจังหวัดอุบลราชธานี โดยค าส่ังและการควบคุมของสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคกร

มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  บัดนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ประจ าศูนยสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดด าเนินการแลวเสร็จเปนที่เรียบรอยมีเงินเหลือ 
จายจากการด าเนินการ  เปนเงินทั้งส้ิน 1,446,303.30 บาท  แตเนื่องจากแผนการด าเนินงานดานตางๆของ

มหาวิทยาลัยยังคงมีความจ าเปนในการใชจายงบประมาณเปนจ านวนมากประกอบกับเงินทุนส ารองจายทั่วไป ที่ตั้ง

ประมาณการคาใชจายไวไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตางๆไดอยางครบถวน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงใคร

ขอน าเงินเหลือจายดังกลาวขางตนเพื่อตั้งเปนแผนการใชเงินงบประมาณเงินรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(เพิ่มเติม) ดังรายการตอไปนี้   
   

   1. คาออกแบบตกแตงภายในอาคารปฏิบัติการสงเสริมวิจัยธุรกิจ(โรงแรม)  550,000.00  บาท   
   2. คาออกแบบอาคารวิทยาเขตมกุดาหาร            340,000.00  บาท   
   3. คารังวัดที่ดินและปกปายเขตท่ีดิน/ประชาสัมพันธวิทยาเขตมุกดาหาร       80,000.00  บาท   
   4. คาจัดท าปายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 จุด        175,000.00  บาท   
   5. คาสาธารณูปโภค(คากระแสไฟฟา)            301,303.30  บาท    
 

    เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   
   
   มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
   
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
      4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล   
        ไมมี   
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
      4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา   

    4.3.1 รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
     นางภูษนิศา   นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา 8 ช านาญการ 8  แจงที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา การรายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความทราบแล้ว

นั้น  ในการด าเนินงานงานพัฒนาหลักสูตรไดจัดรวบรวมแนวคิด หลักการ การระดมความคิด การประชุมสัมมนาการ

จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการศึกษาดูงาน และไดน าเสนอคณะกรรมการวิชาการของสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  สรุปไดดังนี้   
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ก าหนด
ปรัชญาและวัตถุประสงคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีวา  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่    
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู   อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และ

สังคม  เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน

คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรูไปใชในการด าเนินชีวิต  

และด ารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี”  จึงเปนหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาและอาจารยที่รับผิดชอบการจัดการ

เรียนการสอนที่จะตองด าเนินการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได 

โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา  ที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยา

ศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจ านวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา  อาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชา  

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐาน

ได  ทั้งนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจ านวนหนวยกิตที่ก าหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   และเปนไปตาม

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา   เขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบ

โอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และจากที่มหาวิทยาลัยไดเสนอโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป รวมทั้งการสัมมนาอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  โดยใหจัดโครงสราง

และรายวิชาใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด นอกจากนี้ ยังมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเนน 

การสรางบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติดังนี้   
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระบบ - เหตุผล   
2. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง   
3. มีความสามารถเชิงตัวเลข   
4. มีความสามารถในการส่ือสาร   
5. มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่น   
6. มีคุณธรรมจริยธรรม    
 

/นอกจากนี้… 



นอกจากนี้ ยังมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (NQF) ที่มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่มี   
คุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน จึงใหมีการก าหนดเปาหมายคุณภาพการศึกษา

ใหชัดเจนถึงทักษะ ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ  ของผลผลิตของการจัดการศึกษาอยางนอย 5 ดาน 

ไดแก   
      1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย างมีคุณธรรม 

จริยธรรม ดวยความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสวนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในความขัดแยงทาง 
คานิยม มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนอยางมีศีลธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรมท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม   
       2. ความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการน าเสนอขอมูล การวิเคราะหและ

จ าแนกขอเทจ็จริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได   
      3.ทักษะทางเชาวนปญญา หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู 

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ มาใชในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาอยางสราง

สรรคเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมที่ไดคาดคิดมากอน   
      4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง  ความสามารถในการท างาน  

เปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูน ามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีความสามารถในการวางแผน

และรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง   
      5.ทักษะการคิดวิเคราะหและการส่ือสาร หมายถึง  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและส่ือสาร   

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงความสามารถในการใช

เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ   
      การด าเนินงานที่ผานมาระยะแรกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยู

ภายใตการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  ตอมามีจ านวนนักศึกษาและหลักสูตรมากขึ้น ท าใหราย

วิชาตางๆ ที่เปดสอนใน 2 คณะดังกลาวไมเพียงพอและไมสนองกับความตองการของผูใชหลักสูตรตางๆ  จึงไดมี

การเปดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกระจายตามคณะ ท าใหรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคลอง

ตัวแตกลับมีปญหาดานการก ากับใหไดมาตรฐานการศึกษา การจัดหาบุคลากรและอาจารยผูสอน  ดังนั้นเพื่อใหการ

บริหารจัดการ และการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑ  มีคุณภาพ  

และ   
มาตรฐานทางวิชาการ จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรจุในทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  จากความเปนมา ขอเท็จจริง ปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม

2551  พิจารณาแลวเห็นชอบตามโครงสรางและเสนอขอใหจัดท ารายวิชาที่มีจ านวนหนวยกิตทั้ง 2 และ 3  หนวยกิต 

ใหหลักสูตรและนักศึกษาไดเลือก และคณะที่เปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไมควรน ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของ คณะมาใหนักศึกษาภายในคณะเรียน แตควรใหเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะอื่น รวมทั้งมหาวิทยาลัย

ควรก าหนดวาจะใหนักศึกษาเรียนรายวิชาใดที่จะสรางความเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม)   
   

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

/มติ... 



           มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหยืนยันขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนไปตามมติที่ประชุมสภา   
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 โดยขอใหฝายพัฒนาหลักสูตรสรุปประเด็นตาม  
มาตรฐานที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด   
   
   4.3.2  รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรและรายวิชาที่ผานการพิจารณาจาก   
           คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย      
          - หลักสูตรและสาขาวิชาในแผนการเปดหลักสูตรใหม  ่ 5 ป (2551 - 2555)    
รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาในแผนการเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาตรี   

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย   
2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและชนบท   
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก   สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย   
   ระดับบัณฑิตศึกษา   
6. ศิลปศาสาตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาไทย   
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชาการจัดการกีฬา   
8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชานวัตกรรมทางการทองเที่ยว   
9. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟา   
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร   
11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   
12. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต     สาขาวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อ 

การพัฒนา   

13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
14. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   
15. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาอาชีวอนามัย   
16. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต     สาขาวิชาวิทยาการระบาด   
17. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต     สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
18. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาชีวเวชศาสตร   
19. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   

   
มติ ที่ประชุมใหถอนเรื่อง  

    
              /4.3.3 รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติหลักสูตร …  



      4.3.3  รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรใหมที่ผานการพิจารณาจาก   
     คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย      

        - การเปดหลักสูตรใหม  จ านวน  3  หลักสูตร    
        1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 สังกัดคณะบริหาร  

              ศาสตร   
    2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรใหม    

                            พ.ศ. 2551 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
  3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก  สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย    

                      หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551   
   
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดย   
ขอใหคณะบริหารศาสตร จัดท าเอกสารบันทึกชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการเปดรับสมัครนักศึกษากอน

หลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัยจะไมมีการอนุมัติหลักสูตรในลักษณะ    

เชนน้ีอีกไมวากรณีใดๆ  สวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2551  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก  สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2551 ใหเสนอในการประชุมคราวตอไป   
   
      4.3.4 รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรใหมที่ผานการพิจารณาจาก   

    คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย      
   -  การอนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรใหม จ านวน  6  หลักสูตร   
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช     
       ศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ  
       สาธารณสุข   

       2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 25533 สังกัดวิทยาลัย   
            แพทยศาสตรและการสาธารณสุข   

  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม    
                   พ.ศ. 2552 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   

 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   
             วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 และหลักสูตร 
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553    

              สังกัดคณะเกษตรศาสตร   
  

     มติ  ที่ประชุมใหเสนอในการประชุมคราวตอไป   
 

                   /4.3.5  รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติปรับปรุง …  



    4.3.5  รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรที่ผานการพิจารณาจาก   
                 คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย       
               นางภูษนิศา  นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา 8 ช านาญการ 8 แจ งที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา เรื่อง การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  9  สาขาวิชา โดยในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีความจ าเปนตองปรับปรุงเนื้อหารายวิชา  เพื่อใหสอดคลองกับความ

เปล่ียนแปลงทางวิชาการ  เทคโนโลยีตางๆ ที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว   การเตรียมความพรอมใหบัณฑิตไดมีโอกาส

เรียนรูส่ิงใหมๆ ใหทันตอความเปล่ียนแปลงจะท าใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรู  เพิ่มขีด

ความสาสมารถในการแขงขัน รวมทั้งเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตองปรับปรุง

หลักสตูรภายใน 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุม

ครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2551 ไดพิจารณาการอนุมติใหปรับปรุงหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยได  

ผานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแลว และหลักสูตรถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรเพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้   
1)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการตลาด      

                    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สังกัดคณะบริหารศาสตร   
2)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการ   

            ธนาคารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สังกัดคณะบริหารศาสตร    
3)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ    

                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สังกัดคณะบริหารศาสตร    
4)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2551  
5)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑและ   

           ผลิตภัณฑหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะเภสัชศาสตร   
6)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ   

            ผลิตภัณฑหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกัดคณะเภสัชศาสตร   
7)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ    

          ส่ือสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สังกัดคณะศิลปศาสตร   
8)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา   

           วิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   
9)  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง   

           พ.ศ. 2551  สังกัดคณะศิลปศาสตร   
     ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ

ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองกอนเสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตร   
  
 

  /เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา …  



   เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
   
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
   
                   4.3.6  รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติรายวิชาใหมที่ผานการพิจารณาจาก   

   คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย     
 - การอนุมัติเปดรายวิชาใหม  จ านวน  8  รายวิชา   
  สังกัดคณะศิลปศาสตร  จ านวน  2  รายวิชา    
 1) รายวิชา 1421 001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   Preparative English  3(3-0-6)   
  2) รายวิชา 1449 403  การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน    

             (Community – Based Tourism)   3(2-2-5)    
สังกัดคณะเกษตรศาสตร  จ านวน 1 รายวิชา   
3) รายวิชา 1205 457 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ   

          อาหาร  3(2-3-0)    
สังกัดคณะวิทยาศาสตร  จ านวน 5 รายวิชา   
4) รายวิชา 1103 771  ฟสิกสดาราศาสตร  Astrophysics   3(3-0-9)    

    5) รายวิชา 1103 772  ฟสิกสดาราศาสตรสุริยะ  Solar Astrophysics  3(3-0-6)   
6) รายวิชา 1103 773  กลศาสตรทองฟา  Celestial Mechanics 3(3-0-9)    
7) รายวิชา 1103 774  รังสีคอสมิก  Cosmic Rays  3(3-0-6) สังกัดคณะวิทยาศาสตร   
8) รายวิชา 1103 775  ดาราศาสตรวิทยุ  Radio Astronomy  3(3-0-9)    

   
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  และใหถอนเรื่องเฉพาะรายวิชา 1421 001 เสริม

ทักษะภาษาอังกฤษ   Preparative English 3(3-0-6) ซึ่งเปนรายวิชาของคณะศิลปศาสตร  โดยขอใหที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง กอนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   
   
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
      4.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น   

     4.4.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย  
      อุบลราชธานี พ.ศ.  2551   

                  นายสุภชัย  หาทองค า  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง  

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17 มาตรา 45 และมาตรา 46 

ใหสภามหาวิทยาลัยวางขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชนในการบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจ า ลูกจางชั่วคราวจะตองปฏิบัติตน 

/ตามจรรยาบรรณ… 



ตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  และการก าหนดจรรยาบรรณ มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยประกอบดวย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 

2/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ  2551  มีมติเห็นชอบรางขอบังคับดังกลาวและใหน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   
           โดยที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ คณะกรรมการข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานของ

จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2550  ใหจรรยาบรรณที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นตอง

ครอบคลุมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทต าแหนง  โดยบุคลากรตองยึดม่ันในหลักการและยืนหยัดในส่ิงที่

ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดและไมเลือกปฏิบัติ  

อยางไมเปนธรรม มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และไมใชอ านาจครอบง า  ผิดท านองครองธรรมตอนักศึกษา ประชาชน 

และสังคม   
   

 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   
   
     มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหมหาวิทยาลัยน ากลับไปแกไขตามขอสังเกตของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  และใหเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป   
  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ   

5.1  การบรรจุแผนพัฒนาส าหรับผูบริหาร    
             นายโสภณ  สุภาพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ  เสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรการเงินและการบัญชีส าหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูบริหารจะ

สามารถด าเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยความรอบคอบ  และระมัดระวังในเรื่องการเงินและการบัญชี รวม

ทั้งขอกฎหมายเบื้องตนตางๆ อันจะเปนประโยชนกับการบริหารจัดการทั้งตอหนวยงานและบุคลากร ทั้งนี้ขอให

มหาวิทยาลัยบรรจุโครงการดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป    
   

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ    
    
  
ปดประชุมเวลา  13.20 น.   
   
  

.....................................................          ……………………………………….   
               (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                       (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน)   
                  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ     
                   ผูจดรายงานการประชุม                           กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         
              ผูตรวจทานรายงานการประชุม   


