
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  

วันเสารท์ี่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ  ชั้น ๖  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และ ณ ห้องประชุมวารนิชาํราบ  ชั้น ๓  สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรณุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

  ๑๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
๑๔. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี 
๑๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสทิธ์ิ 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บรหิาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  
๑๗. คณบดีคณะบริหารศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ ์  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
          /๒๑. นายไท  แสงเทียน... 



๒ 
 
๒๑. นายไท  แสงเทียน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  

๒๓. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๔. นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย   ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี 
๒. นางสิรินทรท์ิพย์  บุญมี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
๓. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
  และบัญช ี
๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา       รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  

เริ่มการประชมุเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งนี้ ไม่มี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
  

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ที่ปรกึษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ           
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้   
          

มติที่ประชุม        รับทราบ 
        /๑.๑.๓ ขอแสดงความยนิด…ี 



๓ 
 

๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบรูณ์  มีอายุครบ ๗ รอบ 
      ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องด้วยศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์            
มีอายุครบ ๗ รอบ  ซึ่งศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มาเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอถือโอกาสนี้ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายได้อํานวยอวยพรให้ ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีอายุยืนยาว
ตลอดไป  และด้วยคณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานเสวนาวิชาการ ครบรอบ ๘๔ ปี 
ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ “ปรมาจารย์ในทางกฎหมายมหาชน” 
จะมีอายุครบรอบ ๘๔ ปี ในปีนี้ ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัดปาฐกถา เสวนา
วิชาการ  รวมทั้งจัดทําหนังสือรวมบทความ การปฏิรูปการเมืองในมุมมอง ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์          
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๕ 
อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นองค์กรร่วมจัดทํา
หนังสือรวมบทความ การปฏิรูปการเมืองในมุมมอง ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  

 

๑.๑.๔  ขอแสดงความยนิดกัีบ รองศาสตราจารยค์ุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   
  ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง             
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จํานวน ๒๐๐ คน และในการนี้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ดังกล่าวด้วย จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
    

    ๑.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  รายงานผลการสอบบัญชีและการเงนิ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  และรายงานผลการวเิคราะหง์บการเงนิ  
   คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  คณบดีคณะนิติศาสตร์  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๘ ได้กําหนดว่า ให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ 
 

               /ตามท่ี… 



๔ 
 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์  และหนี้สิน  
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ  และให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็นประจํา การบันทึกรายงานในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตาฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และข้อ ๒๙  ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะทํา
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทํา
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
           เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว  อธิการบดีจึงได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๑๘๑/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์   เจนศิริศักด์ิ 
เป็นผู้สอบบัญชี คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ บัดนี้ การสอบบัญชีได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งมีผลการสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
 

(๑) งบแสดงฐานะการเงิน 
  สินทรัพย ์      ๒๐,๓๔๐,๑๔๑.๙๗  บาท 

หนี้สินและส่วนทุน     ๒๐,๓๔๐,๑๔๑.๙๗  บาท 
(๒) งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการดําเนินงาน     ๑๘,๕๙๒,๓๐๒.๙๒  บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน    ๑๕,๖๗๖,๘๙๘.๓๗  บาท 

     รายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่าย       ๒,๙๑๕,๔๐๔.๕๕  บาท 
(๓) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

๓.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  เงินหมุนเวียนคณะนิติศาสตร์ ม.อบ.             ๖๙,๙๑๔.๘๐ บาท 

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ    ๕,๘๗๐,๑๒๕.๐๐ บาท 
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ม.อบ         ๒๓๐,๐๐๕.๒๔ บาท 
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ม.อบ.             ๒,๔๖๐.๑๘ บาท 
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) ม.อบ.         - 
ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ        ๖๗,๘๑๐.๔๒ บาท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได้คณะนิติศาสตร์          ๑,๗๒๙.๐๙ บาท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินกองทุนคณะนิติศาสตร์         ๙,๔๕๒.๐๕ บาท 

     รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ๖,๒๕๑,๔๙๖.๗๘ บาท 
 

  ๓.๒ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
เงินฝากประจําในธนาคารพาณิชย์       ๕,๙๑๔,๖๖๐.๒๙ บาท 
เงินฝากคลัง         ๕,๘๕๙,๙๘๘.๘๓ บาท 

   รวม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น    ๑๑,๗๗๔,๖๔๙.๑๒ บาท 
 

   /๓.๓ เงินกูยื้ม… 



๕ 
 
   ๓.๓ เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินหมุนเวียนมหาวิทยาลัย          ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เงินรายได้ ม.อบ. ไตรมาสที่ ๒          ๖๙๘,๗๘๐.๐๐ บาท 
เงินรายได้ ม.อบ. ไตรมาสที่ ๓          ๕๕๗,๒๑๓.๒๐ บาท 
เงินรายได้ ม.อบ.จากเงินจัดสรรค่าธรรมเนียม ๒/๒๕๕๐       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   รวม เงินกู้ยืมระยะยาว       ๒,๑๕๕,๙๙๓.๒๐ บาท   

   ๓.๔ รายได้จากงบประมาณ 
รายได้จากงบดําเนินงาน              ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

   รวม รายได้จากงบประมาณ           ๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท 

   ๓.๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
เงินเดือน                  ๙,๔๕๕,๘๗๑.๔๙ บาท 
เงินประจําตําแหน่ง            ๓๖๒,๘๕๔.๘๔ บาท 

  รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร        ๙,๘๑๘,๗๒๖.๓๓ บาท   

  ๓.๖ ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทน                  ๑,๒๑๑,๔๕๙.๖๕ บาท 
ค่าใช้สอย                  ๒,๒๗๙,๓๐๗.๕๐ บาท 
ค่าวัสดุ              ๘๖๕,๕๖๐.๕๖ บาท 
  รวม ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ      ๔,๓๕๖,๓๒๗.๗๑ บาท 

  ๓.๗ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า                      ๙๘๕,๖๗๕.๙๔ บาท 
ค่าน้ําประปา                            ๒๒๘.๙๘ บาท 
ค่าโทรศัพท ์                 ๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน       ๙,๖๐๐.๐๐ บาท 
 

  รวม ค่าสาธารณูปโภค           ๙๙๗,๙๐๔.๙๒ บาท 

๓.๘ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์           ๕๐๓,๙๓๙.๔๕ บาท 
รวม ค่าเสื่อมราคา           ๕๐๓,๙๓๙.๔๕ บาท 

  

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
   

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 
         /๑.๒.๒  ความคืบหน้า… 



๖ 
 
    ๑.๒.๒  ความคืบหน้า การจัดประชุมนานาชาติ 18th WCCN เดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
     รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุม  
เพื่อทราบ  การประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) Agriculture, Food 
and Nutrition for Health and Wellness  เป็นการประชุมวิชาการที่ต้องเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านการผลิตอาหาร 
การแปรรูปอาหาร และการประยุกต์ใช้อาหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปเพิ่มคุณภาพของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้สูงขึ้น (Increase the 
quality of health care) ได้สภาวะที่เหมาะสมที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อด้านสุขภาพ  (Optimizing one's health 
outcome)  และการเพิ่มช่องทางหรือวิธีการให้กับสถาบันที่มีหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพนําผลจากการประชุมวิชาการนี้ไป
ใช้ประโยชน์ได้แก้ปัญหาสุขภาพให้กับชุมชนได้จริง  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมวิชาการนี้ ได้แก่ แพทย์        
นักโภชนาการ ผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ นักชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ  ซึ่งที่ผ่านมีการจัดประชุมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็น
จํานวน ๑๗ ครั้ง  โดยใน ๒ ครั้ง ที่ผ่านมามีการจัดที่ประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (8th WCCN)  โดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร  เป็นเจ้าภาพและปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (10th WCCN)  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่เป็น
เจ้าภาพ  และเนื่องจากที่ผ่านมาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร อาหารและโภชนาการ (Department of Agricultural, Food and Nutrition 
Science) คณะวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Agriculture, Life and Environmental 
Sciences) มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา (University of Alberta) ประเทศแคนาดา ในปี ๒๕๕๖ นี้ โดยการให้ทุน
สนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกแก่อาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อดําเนินการวิจัย ณ ประเทศแคนาดา เป็นเวลา  ๓ 
เดือน ภายใต้การดูแลของ Prof.Dr.Lech Ozimek  ซึ่งเป็นประธานของ ICN-Canada Chapter โดย Prof. Dr. Lech -
Ozimek  ได้เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สามารถจัดการประชุมวิชาการนานาชาติได้ ซึ่งในปี 
๒๐๑๐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Food InnovationAsian Conference ๒๐๑๐ (FIAC2010) ในเรื่อง "Indigenous Food Research and 
Development to Global Market" ณ อาคารไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยจากการประชุมวิชาการพบว่า
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนําเสนอจากประเทศต่างๆ  และในประเทศเป็นจํานวน ทั้งสิ้น 
๒๐๙ ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น ๓๐๐ ท่าน จากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการในประเทศไทย  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย คณะต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาตินี้ได้ เช่น วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นต้น คณะเกษตรศาสตร์  จึงรับทําหน้าที่ประสานงานการจัดการประชุมนานาชาติขึ้นในครั้งนี้     
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้คณะเกษตรศาสตร์   
เร่งดําเนินการเรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  โดยเฉพาะทางด้านต่างประเทศ  เพื่อให้มีจํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมเพิ่มมากขึ้น 

          /๑.๒.๓  การเสนอ... 



๗ 
 
  ๑.๒.๓  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้หารือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
กรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังคงทําหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวจนกว่าจะได้รับเลือกและทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่ สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
หรือไม่ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตอบข้อหารือสรุปได้ว่าตามพิจารณาแล้วขอเรียนว่าระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ . ๒๕๓๖ ข้อ ๘ วรรคสองและข้อ ๑๔ กําหนดให้การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่ผู้ใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในบัญชีท้ายระเบียบฯ  
 ดังนั้น ผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ที่จะอยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๖ จึงต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของปีที่ขอ
พระราชทาน  
 กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแม้
จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  แต่มิได้มีสถานะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบ  จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างไรก็ตาม  หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง  ก็อาจพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีพิจารณา
ต่อไป  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
     เม่ือวันเสาร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗    
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
             /ระเบียบวาระที่  ๓...  



๘ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ๓.๑  รายงานชี้แจงตามมติของสภามหาวิทยาลัย  วาระที่ ๕.๑ ในการประชุมสภา- 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติในระเบียบวาระที่ ๕.๑ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  มีมติมอบให้นายไท  
แสงเทียน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ทําบันทึกช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับกรณีดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษร แล้วนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป  และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รับ
เอกสารชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้นําเอกสารดังกล่าวเรียน ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน 
จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งสองท่านให้นําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการถอดเทปประชุมสภามหาวิทยาลัย จากข้อมูลการถอดเทปประชุมพบว่า 
เอกสารชี้แจงดังกล่าวไม่ตรงประเด็นและยังไม่ตอบข้อเท็จจริงที่ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  ได้ต้ังคําถามไว้ดังนี้ 

๑. บุคคลทั้ง ๖ คน หรือมากกว่า  มีใครบ้าง ควรระบุรายชื่อ กรณีนี้เป็นการร่วมกัน 
ดําเนินการหรือต่างคนต่างดําเนินการ 

๒. ในใบแสดงการถกแถลงควรระบุวันที่ที่จะมีการถกแถลง และระบุสถานที่ด้วย 
๓. ข้อสังเกตที่ ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ ให้ไว้คือ ข้อเท็จจริงที่ นายไท แสงเทียน  

ระบุในเอกสารถกแถลง เนื้อหายังไม่ครบ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  ไม่มีการระบุคดีนี้เป็นคดีในศาลชั้นต้น 
๓.๒  ขณะนี้หลายคนในกรณีนี้ อย่างน้อย ๒ คน ศาลปกครองได้กําหนดชําระ 

ค่าเสียหาย  
 

ซึ่งนายไท  แสงเทียน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา  ยืนยันขอเสนอเอกสารชี้แจงดังเดิม  ซึ่งไม่
ตรงประเด็นและยังไม่ตอบข้อเท็จจริงที่ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  ได้ต้ังคําถามไว้ 

 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   
 

   มติที่ประชุม รับทราบ  ในประเด็นที่นายไท แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา  ชี้แจงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 

               /ระเบียบวาระที่  ๔...  



๙ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงนิ 
  ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
  เงินรายได้  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖  
             ในกรณีที่มีความจําเปน็ต้องเบกิจ่าย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กองคลัง คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร)  มีความจําเป็นในการขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ จํานวนเงินทั้งสิ้น 
๔,๖๓๐,๐๗๘ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดสิบแปดบาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ๑) สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) 
เนื่ อ งจาก ได้ รั บ งบประมาณจาก เครื อข่ าย พัฒนา บัณฑิ ต อุดมค ติ ไทย  เ ขตภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดําเนินโครงการสานพลังชุมชน ม.อุบลฯ ลดละ เลิกบุหรี่ สู่ชุมชนแห่งความผาสุก ดังนั้น 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่               
ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๖๗๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒) สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการ 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๗๑๔,๑๔๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่ง-
หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดําเนิน
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ ดังนั้น สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๑๓๓๒  ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๓) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณเงินรายได้  ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗   จํ านวน  ๑๘๐ ,๐๐๐  บาท               
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จากหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนั้น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔.๓/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
            /๔) กองคลัง... 



๑๐ 
 

 ๔) กองคลัง ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๐๖๕,๒๑๘ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสองร้อย
สิบแปดบาท) 

 ๔.๑ กองคลัง ได้รับงบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) เพื่อจัดการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๙๗๑,๕๖๘ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาท) ดังนั้น กองคลัง จึงถือ
เป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภท-
เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย : ข้อ ๕.๑) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๑๔๘๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

 ๔.๒ กองคลัง ได้รับเงินค่าเช่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ 
ชมพรรษา จากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ ในการจัดโครงการ อจท. สนุกคิด พิชิต O-NET (ระดับ ม.๓) และสํานักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดเตรียมพ้ืนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชมพรรษา  สําหรับโครงการดังกล่าว จํานวน ๙๓,๖๕๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาท) ดังนั้น กองคลัง 
จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม โดยใช้เงินค่า
เช่าพ้ืนที่ดังกล่าว ให้กับสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  (รายรับประเภทค่าเช่าทรัพย์สิน : ข้อ ๕.๔.๕) 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

      ๕) คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖๘๑,๗๙๖ บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน-    
เจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาท) เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการ Impact of shocks on 
the vulnerability to poverty : consequences  ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการดังกล่าว 
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๑๒๖๔  ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๖) คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖๒๒,๓๙๙ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อย
เก้าสิบเก้าบาท) เนื่องจากเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างพอ
พระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต จํานวน ๒,๔๗๔,๓๙๙.๓๗ บาท  และต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนั้นแล้ว 
แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ต้ังแผน
งบประมาณเพิ่มเติม โดยใช้เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๔๗๔,๓๙๙.๓๗ บาท และการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ทําให้มีเงินคงเหลือ จํานวน ๖๒๒,๓๙๙ บาท และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินคงเหลือดังกล่าว (รายรับประเภทรายได้อ่ืน : 
ข้อ ๕.๔.๖) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๕๗๘๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
       /๗) คณะนิติศาสตร์… 



๑๑ 
 

 ๗) คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาท) เนื่องจากได้
จัดเก็บค่าลงทะเบียนในโครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท            
(สองแสนแปดหมื่นบาท) ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) รายละเอียดตามบันทึกข้อความท่ี 
ศธ ๐๕๒๙.๑๘/๓๒๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) เนื่องจากได้รับ
ค่าทดสอบวัสดุจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท และคาดว่าจะมีรายรับค่าทดสอบวัสดุ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗       
อีกจํานวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้อง
เสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ :  
ข้อ ๕.๔.๓) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๘๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๙) หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ขออนุมัติต้ัง 
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖๘๖,๕๒๕ บาท 
(หกแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) เนื่องจากมีประมาณการรายรับเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒/๒๕๕๖, ๓/๒๕๕๖ และ๑/๒๕๕๗  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อบริหารจัดการ
หน่วยงาน ดังนั้น หน่วยจัดการเรียนการสอนมุกดาหาร  จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องเสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (รายรับประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : ข้อ ๕.๒) รายละเอียดตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕.๒/๐๗๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ของสํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จํานวน ๗๑๔,๑๔๐ บาท       
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปด- 
หมื่นบาท) กองคลัง จํานวน ๑,๐๖๕,๒๑๘ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดบาท) คณะเกษตรศาสตร์ 
จํานวน ๖๘๑,๗๙๖ บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาท) คณะเภสัชศาสตร์  จํานวน ๖๒๒,๓๙๙ บาท 
(หกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)  คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาท)  
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  จํ านวน  ๒๐๐ ,๐๐๐  บาท  และหน่ วยจั ดการ เรี ยนการสอนจั งหวั ดมุ กดาหาร               
จํานวน ๖๘๖,๕๒๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๔,๖๓๐,๐๗๘ บาท      
(สี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดสิบแปดบาท) 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

              /๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติ... 



๑๒ 
 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติยืมเงินทุนสาํรองมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗  
              เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศนูย์การศึกษาและวิจยัทางการแพทย์  

      และขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์- 
      และการสาธารณสขุ ในกรณีที่มีความจําเปน็ต้องเบิกจ่าย และขอ 
      อนุมัติต้ังแผนปฏิบัติการประจาํปี งบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี  
      พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็นเงิน ๒๔๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ด- 
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งตามหลักเกณฑ์การสมทบค่าก่อสร้างในขณะนั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) จะต้องสมทบ
ค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๑๐ จึงเป็นเงินที่ต้องสมทบจํานวน ๒๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน-
บาทถ้วน)  ซึ่งมีการดําเนินการก่อสร้างมาด้วยดีและเป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท  (ย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายในงวดงานที่ ๑๕ (บางส่วน) – งวดงานที่ ๑๗  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบพิจารณาให้ยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยเพื่อ
สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จํานวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน)  ส่วนที่เหลือจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  ให้ขอความอนุเคราะห์ยืมจาก        
คณะบริหารศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และสํานักวิทยบริการ  แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข แจ้งกองแผนงานทราบว่าจะใช้งบประมาณเงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพื่อต้ังสมทบค่างวดงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘  จํานวน ๑๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท               
(สิบล้านบาทถ้วน)   

ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงถือเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องขออนุมัติยืมเงินทุนสํารอง 
มหาวิทยาลัย  เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 
๑๕ ถึงงวดที่ ๑๗  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และขออนุมัติ 
ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ 
 ๑. ยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ 

แพทย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท  (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
๒. ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สมทบค่าก่อสร้าง 

อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 

          /๓. ต้ังแผนปฏิบัติ… 



๑๓ 
 

 ๓. ต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย ๒๔,๖๗๕,๐๐๐ 
บาท (ย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
๑. ยืมเงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย 

ทางการแพทย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท  (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จัดทําแผนการใช้คืนเงินยืมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๒. ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สมทบ     
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

  ๓. ต้ังแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม  เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท  และเงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  จํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวนทั้งสิ้น ๒๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
 

 ๔.๑.๑.๓  รายงานการเงนิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที่ ๒  
  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

           นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้าน

การเงินและบัญชี  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจาก กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่กํากับ 

ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งต้องจัดทํารายงานทางการเงิน 

ทุกไตรมาส ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ

งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายราย คณะ/สํานัก ไตรมาสที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และการ
วิเคราะห์งบการเงิน  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้ 
๑. รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที ่๒  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 ๒. รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายรายคณะ/สํานัก ไตรมาสที่ ๒  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 ๓. การวิเคราะห์งบการเงิน 
                 /มติที่ประชุม... 



๑๔ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
              
  ๔.๑.๒    เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ 
 ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ ์
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  รอบ ๙ เดือน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กําหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เสนอต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/สํานัก วิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน  จึงได้ทําการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดจาก 
คณะ/สํานัก/วิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๙ เดือน) จํานวน 
๑๖ ตัวช้ีวัด  มีผลการดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ยังไม่สามารถ
สรุปผลการดําเนินงาน ๑๑ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ และไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดจํานวน ๒ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕๐ จําแนกตามกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ 
จํานวนตัวช้ีวัด 

รวม บรรลุค่าเป้าหมาย
การดําเนินงาน 

ยังไม่สามารถสรุปผล
การดําเนินงาน 

ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
การดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที ่๑ : ด้านการสร้างบัณฑิต ๒ ๑ ๒ ๕ 

กลยุทธ์ที ่๒ : ด้านการพัฒนาอาจารย์ ๐ ๒ ๐ ๒ 

กลยุทธ์ที ่๓ : ด้านการวิจัย ๐ ๓ ๐ ๓ 

กลยุทธ์ที ่๔ : ด้านการบริการวิชาการ ๐ ๒ ๐ ๒ 

กลยุทธ์ที ่๕ : ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ๐ ๑ ๐ ๑ 

กลยุทธ์ที ่๖ : ด้านการบริหารจัดการ ๐ ๑ ๐ ๑ 

กลยุทธ์ที ่๗ : ด้านการพัฒนาบุคลากร ๑ ๑ ๐ ๒ 

รวม ๓ ๑๑ ๒ ๑๖ 

 
 
 

              /จึงเรียน… 



๑๕ 
 
  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานฯ  และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบกองแผนงาน
ดําเนินการติดตามและพัฒนาผลการดําเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย (ในรอบ ๑๒ เดือน)  โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีค่า
คะแนนที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
                

ระเบยีบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบคุคล/ขออนุมัติปรญิญา 
       ๔.๒.๑  ขอพระราชทานทลูเกล้าถวายปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   

          สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          สยามบรมราชกุมาร ี

                 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา  ในปี ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะมีพระชนมายุครบหกสิบพระชันษา   
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณในวโรกาสดังกล่าว  จึงเห็นควรขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว และยังไม่มี
สถาบันอุดมศึกษาใดขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญามาก่อน  กับทั้งทรงมีผลงานด้านการสอน ผลงานด้านงานพระนิพนธ์
จํานวนมาก  จึงสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิเพื่อประกาศราชสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติ
คุณ 
  ทั้งนี้ ชื่อปริญญา ได้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  มหาวิทยาลัยควรมีการจัด
โครงการเฉลิมฉลอง ๖๐ พรรษา  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อประกาศราชสดุดี 
และเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
 

    ๔.๒.๒  การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ 
                     วิธีการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                 ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา การขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

           /อนุญาตให้บรรจุ… 



๑๖ 
 
อนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระดังกล่าวเป็นวาระก่อน เรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  โดยเสนอให้ตัดข้อความหน้าที่ ๒ ข้อ ๖ สองบรรทัดสุดท้ายออก คือ 

  

“ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตําแหน่งในระหว่างการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น” 
 

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ดังนี ้
  ๑. ผู้ช่วยศาสตรจารย์บรรชา  บุดดาดี  ประธานสภาอาจารย์  นายไท  แสงเทียน  และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา  มีความเห็นว่า   
เมื่อกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่งหมดวาระแล้ว  ถ้าการดําเนินการสรรหายังไม่แล้ว
เสร็จก็ควรให้คนใหม่เข้ามาดําเนินการต่อไป ดังนั้น จึงควรยกเว้นข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย              
ในข้อความในข้อ ๖ สองบรรทัดสุดท้าย  หรือใช้มติสภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 
  ๒. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่า       
การใช้มติสภามหาวิทยาลัยยกเว้นข้อบังคับทําไม่ได้  แต่ใช้มติของสภามหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขข้อบังคับทําได้ นอกจากนี้ 
การไม่พิจารณาวาระหรือถอนวาระควรมีเหตุผลที่สมควร กรณีนี้มี ๒ ประเด็น คือ การต้ังกรรมการสรรหานายก      
สภามหาวิทยาลัยและการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   และควรมีมติให้ตรงในแต่ละประเด็น  ถ้าเป็นวาระแก้ไขข้อบังคับควรเชิญนายก
สภามหาวิทยาลัยกลับเข้าห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อน  และควรแก้ไขข้อบังคับเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล  เมื่อ
หมดวาระในตําแหน่งนั้นแล้วหน้าที่กรรมการสรรหาควรหมดไปด้วย   
  ๓. นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ       
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า ไม่ได้ยกมือโหวตในการให้แก้ไขข้อบังคับฉบับนี้  
เนื่องจากดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  มีผลต่อตําแหน่งนี้ด้วย  เพื่อความ
เหมาะสมควรงดออกเสียง 
  ๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่า   
การที่ให้คนที่หมดวาระในตําแหน่งแล้วยังคงสามารถดําเนินการเป็นกรรมการสรรหาต่อไปไม่ถูกต้อง  ควรแก้ไขข้อบังคับ
โดยให้ตัดข้อความในข้อ ๖ สองบรรทัดสุดท้ายออก  และให้จัดทําเป็นวาระแทรกก่อนวาระการแต่งต้ังกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย  
  ๕. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็น
ว่า การแก้ไขข้อบังคับไม่จําเป็นต้องดําเนินการในตอนนี้  เป็นคนละประเด็นกับวาระการแต่งต้ังกรรมการเพื่อสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับควรดําเนินการหลังจากครั้งนี้ 
  ๖. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหาร  มีความเห็นว่า  ไม่ควรแก้ไขข้อบังคับ  เนื่องจากในการเลือกกรรมการสรรหาไม่ว่าตําแหน่งใดๆ เมื่อมีการ
ดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกรรมการสรรหา แล้วกรรมการสรรหาท่านใหม่ให้ดําเนินการ 
            /ใหม่หมด… 



๑๗ 
 
ใหม่หมดก็จะทําให้ไม่มีความต่อเนื่อง  เหมือนต้องเริ่มต้นพิจารณาใหม่อีกครั้ง  และเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับในวันนี้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้   
  ๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   มีความ 
เห็นว่า ในการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแก้ไขโดยรวมทุกๆ ข้อบังคับการสรรหา  
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย        
มีความเห็นว่า  ในวาระของเรื่องใดควรมีมติในเรื่องนั้นก่อน  จึงจะเสนอวาระเพิ่มเติม  ถ้าต้องการแก้ไขขัอบังคับ
เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ควรเสนอเป็นวาระใหม่โดยผ่านนายกสภามหาวิทยาลัย  และนําบรรจุเป็น
วาระต่อไป 
  ๙. รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร            
มีความเห็นว่า  ข้อบังคับฉบับนี้ใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ก็มีมาต้ังแต่เปิดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ถ้าเปลี่ยนอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะมีผลกระทบทั้งหมด  จึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าวใน
ครั้งนี้ 
  ๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  มีความเห็นว่า  เสียง
ส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าว  ดังนั้น จึงให้แก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าว  แต่แนวทางใน
การปฏิบัติแล้วเมื่อถึงวาระที่ต้องพิจารณาไม่ควรมีการแก้ไขข้อบังคับในวาระนั้น  ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ข้อบังคับที่กําหนดไว้เดิมก่อน  ถ้ามีการแก้ไขเห็นควรให้ดําเนินการในครั้งต่อไป 
  ๑๑. นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่า       
ควรตรวจสอบข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในกรณีการนําเสนอเรื่องเข้าบรรจุในวาระ
การประชุม  ผู้ใดมีสิทธ์ิเสนอและมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร  และบันทึกในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่าผู้ใดเสนอ
วาระนี้เข้ามา  และนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   โดยตัดข้อความหน้าที่ ๒ ข้อ ๖     
สองบรรทัดสุดท้ายออก คือ “ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตําแหน่งในระหว่างการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น”  และเสนอข้อบังคับใหม่ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  นอกจากนี้ มอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการแก้ไขข้อบังคับการสรรหาทั้งระบบให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน   
 และทั้งนี้ ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  ของดออกเสียงในการลงมติของที่ประชุมระเบียบ
วาระนี ้
 

   ๔.๒.๓  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
      นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน -       
จันทรสกุล  ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องด้วยวาระ 
            /การดํารง… 



๑๘ 
 
การดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล จะครบสองปีตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘  ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามความในมาตรา ๑๒  มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๖          
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑    

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามความ
ในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๖.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังสองคน  
  ๖.๒  อธิการบดี         กรรมการ 
  ๖.๓  คณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังหนึ่งคน     กรรมการ 
  ๖.๔  ประธานสภาอาจารย์       กรรมการ 
  ๖.๕  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังหนึ่งคน 
  ๖.๖  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายก               
สภามหาวิทยาลัย 
 

       มติที่ประชุม        เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 

  ๑. ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สมุาวงศ ์  ประธานกรรมการ 
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 ๒. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณสมุนต์  สกลไชย  กรรมการ  
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
       ๓. รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวฒันสขุ  กรรมการ 
           อธิการบด ี   
       ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ท  แสงเทยีน  กรรมการ 

               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
           ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี  กรรมการ 
  ประธานสภาอาจารย์ 
           ๖. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา                 กรรมการ  
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
   ๗. นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์          กรรมการ   
       ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

           /๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๑๙ 
 

๔.๒.๓  ขออนมัุติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
          ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๑,๗๗๖ คน 

     นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๒ และ            
พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๖๑  โดยคณะกรรมการประจําคณะและหรือประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่        
ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๗๗๖ คน ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๒๔๑ คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๑.๑ สาขาวิชา  เคมี จํานวน ๓๘ คน 

๑.๒ สาขาวิชา  จุลชีววิทยา จํานวน ๕๔ คน 

๑.๓ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔๘ คน 

๑.๔ สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จํานวน ๓๓ คน 

๑.๕ สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๙ คน 

๑.๖ สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จํานวน ๙ คน 

๑.๗ สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 วิชาเอก สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม จํานวน ๒๔ คน 

 วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน ๒๖ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน ๑๒๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์    

  วิชาเอก พืชไร่ จํานวน ๒๔ คน 

 

 วิชาเอก พืชสวน                                                   

 วิชาเอก สัตวศาสตร์ 
จํานวน  
จํานวน 

๒๘ 
๔๑ 

คน 
คน 

๒.๒ สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน ๑๙ คน 

๒.๓ สาขาวิชา  ประมง จํานวน ๑๖ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน ๒๗๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๓.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน ๓๔ คน 

   ๓.๒ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๙๓ คน 

   ๓.๓ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน ๔๒ คน 

๓.๔ สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จํานวน ๕๕ คน 

๓.๕ สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๑ คน 

๓.๖ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน ๓๗ คน 

                                                                                                    /๔. คณะศิลปศาสตร์…  



๒๐ 
 

๔. คณะศิลปศาสตร์  จํานวน ๒๒๗ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๔.๑ สาขาวิชา  การท่องเที่ยว จํานวน ๓๕ คน 

๔.๒ สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม จํานวน ๓๖ คน 

๔.๓ สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์ จํานวน ๒๓ คน 

๔.๔ สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์ จํานวน ๑๔ คน 

๔.๕ สาขาวิชา  ภาษาจีน จํานวน ๒๓ คน 

๔.๖ สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น จํานวน ๒๖ คน 

๔.๗ สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน ๒๗ คน 

๔.๘ สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน ๔๐ คน 

๔.๙ สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง จํานวน ๓ คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน ๔๐๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๕.๑ สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร จํานวน ๑๐๑ คน 

๕.๒ สาขาวิชา  การจัดการ จํานวน ๔๖ คน 

๕.๓ สาขาวิชา  การจัดการการตลาด จํานวน ๓๙ คน 

๕.๔ สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จํานวน ๔ คน 

๕.๕ 
สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๐ คน 

๕.๖ สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จํานวน ๓๒ คน 

๕.๗ สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน ๑๑๙ คน 

๕.๘ สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวน ๔๖ คน 

๕.๙ สาขาวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๘ คน 

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จํานวน ๙๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๖.๑ สาขาวิชา  แพทยศาสตร ์ จํานวน ๑๑ คน 

๖.๒ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์    

  วิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔๔ คน 

  วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน จํานวน ๓๖ คน 

๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จํานวน ๔๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๗.๑ สาขาวิชา  การออกแบบผลติภัณฑ์ จํานวน ๔๒ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์  จํานวน ๑๒๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๘.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จํานวน ๑๒๕ คน 
 
 
                                                                                                       /๙. คณะรฐัศาสตร์...   



๒๑ 
 

๙. คณะรัฐศาสตร์  จํานวน ๑๗๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๙.๑ สาขาวิชา  การปกครอง จํานวน ๗๒ คน 

๙.๒ สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน ๔๘ คน 

๙.๓ สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน ๕๑ คน 

๑๐. วิทยาเขตมุกดาหาร  จํานวน ๑๙ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๑๐.๑ สาขาวิชา  การจัดการ จํานวน ๖ คน 

๑๐.๒ สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป จํานวน ๔ คน 

๑๐.๓ สาขาวิชา  การบัญชี จํานวน ๕ คน 

๑๐.๔ สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ คน 

๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน ๕๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๑๑.๑ สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์ จํานวน ๕๕ คน 
  

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๗๗๖ คน  โดยได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษตาม
ประกาศฯ การให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ คน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๓)  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๒.๔  ขออนมัุติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา   
     ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑) 
    นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  สํานักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา เป็นระดับปริญญาโท จํานวน  ๑๓ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา      
ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

  

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๓  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๘  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  คณิตศาสตร์       จํานวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เคมี        จํานวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ      จํานวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      จํานวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา      จํานวน    ๔  คน 
  /๒. คณะเกษตรศาสตร์...   



๒๒ 
 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์     จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์       จํานวน    ๑  คน 
๓.  คณะวศิวกรรมศาสตร์    จํานวน  ๔  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      จํานวน    ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ      จํานวน    ๒  คน 
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑) เป็นระดับปริญญาโท  จํานวน ๑๓ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  ทั้ง  ๑๓ ราย 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

    ๔.๓.๑  การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
     พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ รายวิชา  และการขอปรบัปรุงหลักสูตรหมวดวิชา 
     ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้พิจารณาเรื่องการ
ขอเปิดรายวิชาใหม่และการขอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จํานวน ๒ รายวิชา 
ได้แก่  
  ๑.) รายวิชา ๑๙๐๓ ๑๐๑ ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตที่จําเป็นในการดํารงชีวิต การป้องกันดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  ที่เหมาะสมตามวัยของ
นักศึกษา  
  ๒.) รายวิชา ๑๙๐๓ ๑๐๒ พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ การดูแลสุขภาพทางเพศ การป้องกันอันตรายทางเพศ 
สิทธิทางเพศและการคุ้มครองทางเพศ โดยจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งภาคต้นหรือภาค
ปลายตามท่ีแต่ละหลักสูตรกําหนด 
  สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้ว ทั้ง ๒ รายวิชา เนื้อหาไม่มีความซ้ําซ้อนกับ      
รายวิชาเอกในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาก่อน  และไม่เคยเปิดสอนหรือบรรจุอยู่ในหลักสูตรอื่นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาก่อน 
 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
   ๑. ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๒ 
รายวิชา ได้แก่  
            /๑.) ๑๙๐๓ ๑๐๑… 



๒๓ 
 
    ๑.) ๑๙๐๓ ๑๐๑ ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น ๓(๓-๐-๖) 
   ๒.) ๑๙๐๓ ๑๐๒ พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ๓(๓-๐-๖) 
    ๒. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอเพิ่ม
รายวิชา ๒ รายวิชา 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ  เปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๙๐๓ ๑๐๑  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น ๓(๓-๐-๖) สําหรับรายวิชา ๑๙๐๓ ๑๐๒  
พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ ๓(๓-๐-๖) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้  คือ มอบให้งานพัฒนาคุณภาพการศึกษากลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยกิตใหม่  เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรต่อไป 
 

 ๔.๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น  
   ๔.๔.๑  อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์  
      ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ 
 

      - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม  เพือ่นําเสนอพร้อมกับค่าตอบแทนอื่นๆ ใน
ครั้งต่อไป 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้บุคลากร 
     ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตาม 
     โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ได้ออกระเบียบ 
ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อ
ประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา   

ดังนั้น เพื่อให้การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้บุคลากรลา
หยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 
             /จึงเรียนที่ประชุม... 



๒๔ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑. หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑ ไม่มีช่ือข้อบังคับนี้เรียกว่า “…..”  

      ๒. หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๓ (๒) “เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี” เสนอว่าถ้าใช้กับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการอาจจะไม่ยืดหยุ่น  แต่ถ้าใช้กับอาจารย์ที่เป็นพนักงานต้อง
เพิ่มเติมอีกประโยคในข้อบังคับ หมวด ๒  ที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจะผ่อนผันหรือยกเว้น ซึ่ง
ข้าราชการบังคับ ๕ ปี แต่สําหรับอาจารย์ที่เป็นพนักงานอาจไม่จําเป็นก็ได้  ฉะนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะยกเว้นบางข้อ 
สําหรับอาจารย์ที่เป็นพนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

      ๓. หน้าที่ ๕ ข้อ ๒๑ ตัดออก 
  

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้
บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่นํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  และเมื่อดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
   เงินอุดหนุน  คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นําเสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้แต่ละคณะต้องมีระเบียบการใช้เงินรายได้และเงินอุดหนุน 
เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและการคลัง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย               
การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา เพื่อเสนอต่อสํานักงานกฎหมายและนิ ติการ นําเข้าพิจารณาใน       
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางระเบียบตามลําดับ ซึ่งคณะ
พยาบาลศาสตร์ ยังไม่มีระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และในปีการศึกษา ๒๕๕๗  คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้า
ร่วมโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)     
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์จึงเสนอ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....  ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานกฎหมายและ
นิติการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบระเบียบที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และในส่วนของเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้นําเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์อีกครั้ง ต่อมาจึงได้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   

/จึงเรียนที่ประชุม... 



๒๕ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ... 
 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
 ๑. หน้าที่ ๑ ข้อ ๖  แก้ไขข้อความดังนี้  “ตามการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” 
 ๒. หน้าที่ ๒ ข้อ ๘  แก้ไขเป็น “ให้เปิดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ”  
 ๓. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ไปเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาในข้อที่ ๘  

 ๔. ให้คณะพยาบาลใช้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
อุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... ไปก่อน เมื่อมีการออกระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ
มหาวิทยาลัย  แล้วให้ยกเลิกการใช้ระเบียบดังกล่าว 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....  และมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์นํากลับไปแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเมื่อดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอนายกสภา-
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

   ๔.๔.๔  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Management and  
     Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

           นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก University 
of Management and Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมา
พบปะหารือเรื่องการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยในทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบใน
เบื้องต้นให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding, MoU)  เพื่อเป็น
แนวทางการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือฯ ที่จะมีร่วมกันต่อไป 
 

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  จึงได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ เพื่อเสนอที่ประชุม
พิจารณา ด้วยเห็นว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ UME  จักเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป   

 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 

            /๔.๔.๕  การลงนาม… 



๒๖ 
 
  ๔.๔.๕  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Can Tho University (มหาวิทยาลัยเก่ินเทอ)  
     สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

          นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ       
Can Tho University (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙  และบันทึก
ข้อตกลงฯ ดังกล่าว ได้หมดอายุลงเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฯ) อย่างไรก็ตาม คณะ
เกษตรศาสตร์ ได้เสนอเรื่องมายังสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้พิจารณาดําเนินการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฯ โดยให้เหตุผลว่าบุคลากรของคณะ คือ นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ภาควิชาประมง ยังคงดําเนินการวิจัยร่วมระยะ
ยาวในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของปลา” และมีการติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการอยู่เป็นระยะ 
ดังเช่นการเข้าร่วมการอบรม “Mekong River Commission: Fish Identification 2013” ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  จึงได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ  เพื่อเสนอที่ประชุม 
พิจารณา ด้วยเห็นว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University  จักเป็นประโยชน์
ต่องานวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป   
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๔.๖  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง  
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Aquaculture    
 and Fisheries, Can Tho University  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วย College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ได้เสนอแบบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement, MOA) ให้ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาทําความร่วมมือ ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์
มายังสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ให้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น 
 

  ในเบื้องต้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อความในร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ แล้วเห็นว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองคณะของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย  จักเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อไป     
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
             /๔.๔.๗  การลงนาม... 



๒๗ 
 
  ๔.๔.๗  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical - 
    Engineering, University of Science and Technology, University of  
    Danang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์  นําเสนอที่ 
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical Engineering, 
University of Science and Technology, University of Danang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 
๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ด้วยงบประมาณจากโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้เห็นพ้องกันระหว่างสองฝ่ายให้ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ        
เพื่อประโยชน์ต่องานวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันและสองประเทศ คณะเกษตรศาสตร์  จึงขอ
ความอนุเคราะห์มายังสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ กับมหาวิทยาลัยดังกล่าว  
  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  ได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหาโดยรวมแล้ว จึงเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยเห็นว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว จักเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ลงนามได้ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

  ๔.๔.๘  รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะเภสัชศาสตร์    
     คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ- 
    การออกแบบ  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และสํานักวิทยบริการ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกคณะ/สํานัก/หน่วยงาน จัดทํารายงานประจําปี
ของหน่วยงานเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/-
สํานัก/หน่วยงาน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   ๑.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต  

- คณะเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๔๘๘ คน  โดยจําแนกเป็นระดับ 
ปริญญาตรีจํานวน ๔๘๔ คน ระดับปริญญาโทจํานวน ๓ คนและปริญญาเอกจํานวน ๑ คน ผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๙๙ คน  
 
 

    /- คณะวิทยาศาสตร์...   



๒๘ 
 

- คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๕  คน โดยจําแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรีจํานวน ๑,๕๕๒ คน ระดับปริญญาโทจํานวน ๓๒๖ คน ระดับปริญญาเอกจํานวน ๒๗ คน ผู้สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาจํานวน รวมทั้งสิ้น ๓๔๖ คน 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๗๗ คน โดยจําแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒,๓๒๑ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๐๒  คน  ระดับปริญญาเอก จํานวน ๕๔ คน  
ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๖๓๙ คน    

- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมีจํานวนนักศึกษา 
รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน ๒๒๗ คน ระดับปริญญาเอกจํานวน ๑๑ คน ผู้สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน  ๓๐ คน  
 ๑.๒  ด้านการวิจัย  

- คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสิ้น   
๒,๗๙๙,๖๒๒ บาท จําแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๔๖,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน
สนับสนุนจากเงินรายได้จํานวน ๔ โครงการ  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก จํานวน  
๖ โครงการ  เป็นเงิน ๒,๑๕๓,๑๒๒ บาท 

- คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น ๒๙   
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๑,๒๓๔ บาท  จําแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณ จํานวน ๙ โครงการ เป็นเงิน 
๓,๕๘๔,๙๐๐ บาท  แหล่งเงินงบประมาณภายนอก จํานวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๘๘,๘๓๔  บาท และจากกองทุน
วิจัย จํานวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๗,๕๐๐  บาท 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก จํานวน ๒๗ ทุน   
เป็นเงิน ๗,๒๔๘,๓๕๘ บาท    

- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก   
จํานวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓  ด้านการบริการวิชาการ 

         - คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น  
๓,๐๖๓,๖๐๗ บาท จําแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๙๓,๖๐๗ บาท และ
งบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท 

         - คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกรวม 
ทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๗๓๘,๙๕๐ บาท  โดยจําแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๑๕ โครงการ 
เป็นเงิน ๒,๕๗๕,๓๘๐ บาท และแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก จํานวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๑๖๓,๕๗๐.๗๑ บาท 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งสิ้น ๒๓ ทุน เป็นเงิน ๙,๑๙๖,๑๕๔  บาท  
 
 

  /- คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ...    



๒๙ 
 

  - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการทั้งภายในและ 
ภายนอกรวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ จําแนกเป็นเงินรายได้จํานวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท เงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน 
๘๒๙,๔๐๐ บาท 
 ๑.๔  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  - คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินงบประมาณ 
แผ่นดินรวมทั้งสิ้น จาํนวน ๗ โครงการ  เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐  บาท  
  - คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๒๖  
โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๗๕,๖๗๐.๘๖  บาท จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน 
๑,๔๖๘,๔๙๐ บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งภายนอก จํานวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๗,๑๘๐.๘๖  บาท 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๐๕,๕๐๐ บาท  
  - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
จากเงินงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น จํานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน  ๓๕๒,๓๗๐  บาท 
  - สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริการในด้านพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 
๑๒,๐๗๕,๖๐๐ บาท  จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๑๕๙,๑๐๐ บาท งบประมาณเงินรายได้จํานวน  
๑๑,๙๑๖,๕๐๐ บาท  โดยโครงการที่จัดโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการบริการวิชาการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร  

- สํานักวิทยบริการ  เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการในด้านสารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อ 
สนับสนุนการค้นคว้า การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล  ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๖๑,๔๐๐ บาท จําแนกเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๔,๓๗๑,๑๐๐ บาท  งบประมาณเงินรายได้จํานวน ๑๑,๙๙๐,๓๐๐ บาท   

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และสํานักวิทยบริการ  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะเภสัช- 
ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  สํานักคอมพิวเตอร์และ-
เครือข่าย  และสํานักวิทยบริการ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในการจัดทํารายงานประจําปีในปีถัดไปควรมีการ
เปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

          /ระเบียบวาระที่  ๕… 



๓๐ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
  ๕.๑  การเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการสรรหาเปน็สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องด้วย
มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  ออกมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ในพระราชกฤษฎีกาให้เสนอนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาผลกําไร เป็นผู้เสนอชื่อ ซึ่งอาจเป็นสมาคม มูลนิธิ องค์กร องค์การ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน พรรคการเมือง วัดวาอาราม ส่วนราชการ โดยหน่วยงานน้ันๆ ต้องประชุมมีมติเพื่อเสนอชื่อได้
หน่วยละไม่เกิน ๒ คน ซึ่งสามารถเสนอได้ทั้งบุคคลภายใน ภายนอกหน่วยงาน โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (สนง.กกต.) กําหนด มีรายละเอียด เช่น อายุ อาชีพ ที่อยู่ สรรพคุณ สาขาที่จะเข้าไปปฏิรูป 
และแนวคิดในการปฏิรูป เพื่อเป็นข้อมูลสําคัญในการประกอบการพิจารณาสรรหาของคณะต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจะต้องลงชื่อรับรองประวัติว่าเป็นความจริง การแสดงความประสงค์ว่าจะปฏิรูป ด้านใดด้านหนึ่ง การให้ความยินยอม 
โดยต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ด้วย  โดยมีกําหนดการเสนอชื่อได้ต้ังแต่วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๒ กันยายน ๒๕๕๗  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

  มติที่ประชุม     เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยนําเสนอเรื่องการเสนอรายชื่อบคุคล
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชกิสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  เข้าทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
   

ระเบยีบวาระที่  ๖   วาระลบั 
 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ลับ) 
     เม่ือวันเสาร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

  ๖.๒ ขอทราบผลการสัมภาษณ์ผูไ้ด้รับการทาบทามเขา้สู่กระบวนการสรรหาอธิการบด ี
   ของผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
  ๖.๓ การพิจารณาเสนอชื่อผูส้มควรดํารงตาํแหน่งอธิการบด ี
  ๖.๔ ผลการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ  และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
      ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ลับ) 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  กําหนดในวันเสาร์ที่  ๓๐  สิงหาคม
๒๕๕๗ 
 
 
 
 

  /เลิกประชุม… 



๓๑ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 
 
   
 

................................................... 
(นายธรีะศักด์ิ  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
            ………....................................................... 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๗ 
 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกลุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 


