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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  

วันเสาร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ๗. รองศาสตราจารย์อดุลย ์ อภินันทร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ  
 ๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวด ี วีรกิตต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
๑๐. นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
๑๑. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรณุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
๑๒. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหนง่ 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย ์ ธีระวัฒนสุข 

  ๑๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      นายประวิทย์  อนันตวราศิลป ์
๑๔. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์รรชา  บุดดาดี 
๑๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ ์
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  
๑๗. คณบดีคณะบริหารศาสตร ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ ์  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ ์ เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ ์ กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
          /๒๑. นายไท  แสงเทียน... 



๒ 
 
๒๑. นายไท  แสงเทียน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  

๒๓. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๔. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย   ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

เริ่มการประชมุเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ  การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งนี้ ไม่มี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
  

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ที่ปรกึษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย   ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี   
          

มติที่ประชุม        รับทราบ 
         
 

 
 

             /๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ...   



๓ 
 

    ๑.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET  

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย ASEA-UNINET  ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกเป็นสถาบันอุดมศึกษาจากแถบอาเซียนและ
ยุโรป  โดยการประชุมหารือในแต่ละครั้งนั้น ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์มากมาย และ
ในการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย  ASEA-UNINET ประจ าปี ๒๕๕๗ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดี            
ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗          
ณ ประเทศออสเตรีย  ซึ่งการประชุมในครั้งนั้น นอกจากที่มีวาระการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบันสมาชิกแล้ว ยังมีวาระเพื่อพิจารณาให้ผู้ประสานงานซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากสถาบันลงนาม
ความร่วมมือเครือข่ายที่ เรียกว่า Umbrella Agreement  ซึ่ งเป็นการลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ สถาบัน  โดยแบ่งเป็นสถาบัน
จากแถบอาเซียน จ านวน ๓๙ สถาบัน และสถาบันจากแถบยุโรป ๒๙ สถาบัน  

ในการลงนามใน Umbrella Agreement ดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นการลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 
แต่ละสถาบันด้วย จึงท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก ๖๓ สถาบัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี          
การลงนามกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ แล้วจ านวน ๕ สถาบัน โดยไม่ต้องมีการลงนามใน MOU 
ระหว่างแต่ละสถาบันอีก 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
   

 มติที่ประชุม รับทราบ   
    

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗    
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
  หน้าที่ ๑๗  บรรทัดที่ ๑๘  แก้ไขเป็น  ในกรณีการน าเสนอเรื่องเข้าบรรจุในวาระการ
ประชุม  ผู้ใดมีสิทธิ์เสนอและมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร  และบันทึกในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่าผู้ใดเสนอ
วาระนี้เข้ามา 
  หน้าที่ ๒๓  บรรทัดที่ ๗  เดิม  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  แก้ไขเป็น และกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
  

                  /ระเบยีบวาระที่  ๓… 



๔ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสบืเนื่อง 
  ๓.๑  การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการสรรหา
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ และวิธีการสรรหาบุคคลด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ จ านวน 
๑๑ ด้าน  จึงได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยความเห็นชอบของมติสภามหาวิทยาลัย  สามารถเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้จ านวน ๒ รายช่ือ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้แจ้งเวียนให้คณะ ส านัก วิทยาลัย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการเสนอช่ือเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ในการนี้มีคณะ ส านัก วิทยาลัย ส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 

  

ล าดับที ่ รายชื่อบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หน่วยงานทีเ่สนอชื่อ 
๑. นางอรวรรณ  ชยางกูร ๑.  คณะเกษตรศาสตร ์

๒.  คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.  คณะบริหารศาสตร ์
๔.  ส านักงานอธิการบดี 

๒. นายรอยอินทร์  ทยุติธร ๑.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
๒.  ส านักวิทยบริการ 
๓.  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๓. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค ๑.  คณะศิลปศาสตร ์
๔. เภสัชกรวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร ๑.  คณะเภสัชศาสตร ์
๕. นายสมบัติ  วอทอง ๑.  คณะนิติศาสตร์ 

 

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ จ านวน ๒ รายช่ือ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  เสนอ นางอรวรรณ  ชยางกูร  และนายรอยอินทร์ ทยุติธร 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้                     
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่ขอออกเสียง ใน
ระเบียบวาระนี้  เนื่องจากเป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 
 
 
 

               /ระเบียบวาระที่  ๔...  



๕ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติตั้งแผนปฏบิัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน 
  รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗  
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และกองบริการการศึกษา มีความจ าเป็นในการ
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๖๗๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓๙,๑๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่-
งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากค่าสมัครสอบโครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๘๗ คน คนละ ๕๐๐ รวมเป็นจ านวนเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ  โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๓๙,๑๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่ง-
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๖๕๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒) กองบริการการศึกษา ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๗๑๐,๕๒๕ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบ-
ห้าบาท)  เนื่องจากมีรายรับจากค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายรับประเภทเงิน
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย : ข้อ ๕.๑) โดยอธิการบดีเห็นชอบแนวทางการจัดสรรในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าสมัคร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๗๑๐,๕๒๕ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๘/๑๐๘๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัตกิารตั้งแผนปฏิบตัิการและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ของส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๓๙,๑๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกองบริการการศึกษา จ านวน ๗๑๐,๕๒๕ บาท 
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๗๔๙,๖๗๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า-
บาทถ้วน) 
 

  มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
 
 
 
 
 

    /๔.๑.๑.๒  ขออนุมัต…ิ 



๖ 
 

 ๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติตั้งแผนปฏบิัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม  
 จากเงินเหลือจ่ายสะสมของส านักวิทยบรกิาร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 

พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖            
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้ว
นั้น และส านักวิทยบริการได้เสนอ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                
เพื่อตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม  ส าหรับ
ช าระค่ากระแสไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนบาท-
ถ้วน)  ซึ่งเป็นหนี้ค้างช าระระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗  รวมจ านวน ๗๙๔,๒๘๒.๒๑ บาท ระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔๑๔,๐๔๒.๐๕ บาท  รวมหนี้ค้างทั้งสิ้น ๑,๒๐๘,๓๒๔.๒๖ บาท  และประมาณ
การค่าใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗ (จ านวน ๔ เดือน) เดือนละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบันทึกข้อความส านักวิทยบริการ ที่ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๓๔๐๑ ลงวันที่           
๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  ดังนั้น ส านักวิทยบริการจึงถือเป็นเหตุจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่ม  เพื่อเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมของส านัก- 
วิทยบริการ  เพื่อช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และขอ
อนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพิ่มเติมของ
ส านักวิทยบริการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 

  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

  ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๗๓๓,๑๓๓,๕๐๐ บาท  และส านักงบประมาณ 
 

            /ไดอ้นุมัต…ิ 



๗ 
 
ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบงบประมาณ      
ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว 

ผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนที่ก าหนดระดับผลลัพธ์ เท่ากับ ๔๓.๗๕ และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามด้านการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ที่มีผลตัวชี้วัดส่วนมากต่ ากว่าเป้าหมายและบางตัวชี้วัดยังไม่อยู่ในช่วงการรายงาน  

 ระดับผลผลิต : พบว่า ส่วนมากผลการด าเนินงานยังไม่สรุปผลตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่ก าหนด เนื่องจาก
ยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานกับคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และทุกคณะ/หน่วยงานควรพิจารณาเร่งรัด
ด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการ
เบิกจ่าย ๔๕๒,๘๘๙,๒๔๑.๔๐ บาท (ร้อยละ ๖๑.๗๗ ของแผนงบประมาณรายจ่ายซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดภาพรวมร้อยละ ๗๐ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๓) เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามประเภท
งบประมาณ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบรายจ่ายอื่น สูงที่สุด จ านวน ๖๑๗,๘๐๐ บาท                              
(ร้อยละ ๘๖.๐๗ ของแผนฯ) รองลงมา คือ งบบุคลากร จ านวน ๑๖๗,๘๗๓,๕๓๐.๐๕ บาท (ร้อยละ ๗๗.๑๐ ของแผนฯ) 
งบเงินอุดหนุน จ านวน ๒๓๖,๘๙๒,๑๕๐ บาท (ร้อยละ ๗๓.๖๘) งบด าเนินงาน  จ านวน ๔๖,๓๐๖,๕๑๑.๓๕ บาท          
(ร้อยละ ๖๗.๒๐ ของแผนฯ) งบลงทุน จ านวน ๑,๑๙๙,๒๕๐ บาท (ร้อยละ ๐.๖๘)  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ ๗๐ สะสม ณ ไตรมาสที่ ๓) ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
และบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลก าหนด เพื่อส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)  

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  (๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗)  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)  และ      
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้มหาวิทยาลัยไปก าหนดมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ด าเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมาย  และควรมีการติดตามตรวจสอบผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องด้วย 
   
 
 
 

                  /๔.๑.๒   เรื่องพิจารณา...     



๘ 
 
  ๔.๑.๒   เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
  ๔.๑.๒.๑  วิธีการคัดเลือกและจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธาน ีระดับปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘   
    นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา  ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  พิจารณาวิธีการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามล าดับ  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้พิจารณาเห็นชอบวิธีการคัดเลือกและจ านวน
รับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ดังนั้น งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  จึงสรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ม ี๒ วิธี ได้แก่  

๑. วิธีรับตรง 
๒. วิธีรับผ่านส่วนกลาง  
 

สัดส่วนการรับเขา้ศึกษา จ านวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิต (คน) ร้อยละ 

๑. วิธีรับตรง  ๓,๗๓๗ คน ๘๐ 
๒. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)                       ๙๓๔ คน ๒๐ 

 *** รับนักศึกษาต่างชาติ  (เพิ่มเติมจากแผนการ
รับปกติ)   

  ๒๓๔ คน 

 
๕ 

รวม ๔,๖๗๑   
 

  ๑.๑ วิธีรับตรง (๓,๗๓๗ คน) แบ่งออกเป็น ๓ วิธีย่อย คือ 
 

(๑) วิธีรับตรงตามพื้นที ่
 (๖๐ %) ๒,๒๔๒ คน 

(๒) วิธีรับตรง โควตาพิเศษ   
(๒๕ %) ๙๓๔ คน 

(๓) วิธีรับตรงทั่วไป           
 (๑๕ %) ๕๖๑ คน 

- พื้นที่บริการ ๘๕ % ๑,๙๐๖ คน  
- นอกเขตพื้นที่บริการ ๑๕ %   
๓๓๖ คน 

                 

- เรียนดีชนบท                               
- ส่งเสรมิผู้มีคณุธรรมฯ               
- โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
- โควตาพิเศษอื่นๆ                     

- ๕๖๑ คน 

 



๙ 
 
 ๑.๑.๑  วิธีรับตรงตามพื้นที่ 

     ๑) วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอ่ืน) ก าหนดจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ 
ต่างๆ เหมือนกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ สัดส่วนร้อยละ ๖๐ ของจ านวนนักศึกษาที่รับโดยวิธีรับตรง 

       ๒) เปรียบเทียบการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  และปีการศึกษา ๒๕๕๘  ปรบัโดยแบ่งกลุ่ม 
การรับออกเป็น ๒ กลุ่ม และปรับสัดส่วนจ านวนรับ ดังนี้ 

  - ในพื้นที่บริการ (๑๐ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม  
มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อ านาจเจริญ และ บุรีรัมย์) คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของจ านวนรับโดยวิธีรับตรงตามพื้นที่  โดย
แบ่งเป็น  

    (๑) โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง สัดส่วนจ านวนรับคิดเป็นร้อยละ ๔๐ - ๕๐ ของจ านวนวิธี 
รับตรงตามพื้นที ่กลุ่มในพื้นที่บริการ 

  (๒) โรงเรียนนอกเขตอ าเภอเมือง สัดส่วนจ านวนรับคิดเป็นร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ของ 
จ านวนวิธีรับตรงตามพื้นที ่กลุ่มในพื้นที่บริการ 

  - นอกพ้ืนที่บริการ (จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ๑๐ จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของจ านวนรับโดย 
วิธีรับตรงตามพื้นที ่

         ทังนี้สัดส่วนการรับดังกล่าว ได้พิจารณาจากข้อมูลและสถิติผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาประกอบ  และคณะ/หลักสูตร สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนตามข้อมูลดังกล่าวได ้

 ๓) วิธีรับตรงตามพ้ืนที่จะไม่เข้าร่วมวิธีรับตรง Clearing house (เนื่องจากต้องให้นักเรียนเลือก 
ยืนยันสถานศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีความล่าช้า)  

      ๔) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก ปรับจากการใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT เป็นใช้ผลการ 
เรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียนและบางคณะ/หลักสูตร จัดให้มีการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ
สัมภาษณ์  
 ๑.๑.๒ วิธีรับตรงโควตาพิเศษ 

    ๑) การรับนักศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และโครงการ 
พิเศษ ประมาณร้อยละ ๒๕ ของจ านวนรับรวมวิธีรับตรง  

     ๒) เปรียบเทียบการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  และปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     - ปรับรวมกลุ่มวิธีรับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ 

กลุ่มโครงการพิเศษ รวมไว้ในกลุ่มรับตรงโควตาพิเศษ 
      - จ านวนรับในแต่ละโควตาพิเศษให้คณะ/หลักสูตรพิจารณาก าหนดจ านวนรับตามสถิติ        

ผลการรับเข้าศึกษาที่ผ่านมา 
   ๓) วิธีรับตรงตามพื้นที่จะไม่เข้าร่วมวิธีรับตรง Clearing house (เนื่องจากต้องให้นักเรียนเลือก 

ยืนยันสถานศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีความล่าช้า)  
      ๔) องค์ประกอบการตัดสินคัดเลือก ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่คณะ/หลักสูตรก าหนด 

๑.๑.๓ วิธีรับตรงทั่วไป 
    ๑) กลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเพิ่มโอกาสทาง 

การศึกษาให้กับนักเรียนและรองรับกลุ่มวัยท างาน     
     ๒) เปรียบเทียบวิธีรับตรงทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- ปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นร้อยละ ๑๕ ของจ านวนรวมวิธีรับตรง 
       /- ปรับองค์ประกอบ… 



๑๐ 
 

- ปรับองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT 
      - เข้าร่วมระบบรับตรง Clearing house ตามความร่วมมือกับ ทปอ. ซึ่งจะรายงานตัวขึ้น    

ทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ภายหลังจากนักเรียนยืนยันการเลือกสถานศึกษาตามระบบแล้ว 
๑.๒ วิธีรับผา่นส่วนกลาง (Admissions)  (๙๓๔ คน)                  

    ๑) ปรับองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ได้แก่ เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX)  ๖ ภาค 
เรียน คะแนน ONET คะแนน GAT/PAT  

    ๒) ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 

 ๒. แผนการรับปีการศึกษา ๒๕๕๘  แยกรายคณะแผนผลิตบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑ คณะเกษตรศาสตร ์ ๔๐๐ ๘.๕๗ 
๒ คณะนิติศาสตร ์ ๔๐๐ ๘.๕๗ 
๓ คณะบริหารศาสตร ์ ๙๘๐ ๒๐.๙๘ 
๔ คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๐ ๑.๗๑ 
๕ คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๓๐ ๒.๗๘ 
๖ คณะรัฐศาสตร ์ ๕๑๐ ๑๐.๙๒ 
๗ คณะวิทยาศาสตร ์ ๖๕๕ ๑๔.๐๒ 
๘ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๗๐ ๑๒.๒๐ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๑๒๐ ๒.๕๗ 

๑๐ คณะศิลปศาสตร ์ ๔๖๐ ๙.๘๕ 
๑๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑๘๖ ๓.๙๘ 
๑๒ วิทยาเขตมุกดาหาร ๑๘๐ ๓.๘๕ 
 รวม ๔,๖๗๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

    จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติวิธีการคัดเลือกและจ านวนรับบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

    ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
 ๑. มอบงานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา  ไปด าเนินการจัดท าตารางเปรียบเทียบจ านวน
การรับนักศึกษาในแต่ละปีและสรุปสถิติจ านวนนักศึกษาที่จบออกไปในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยใน
คราวต่อไป 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา  เพื่อให้จ านวนอาจารย์
สอดคล้องกับจ านวนที่รับนักศึกษาในแต่ละปี  และควรมีแผนการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

              /๓. มอบรองอธิการบดี... 



๑๑ 
 
 ๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแผนการรับนักศึกษา  เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขวิธีการรับนักศึกษาในปีต่อไป  นอกจากนี้ควรพิจารณาท าระบบ credit bank 
 ๔. มอบงานรับเข้าศึกษาก าหนดรายละเอียดเรื่องสัดส่วนของคะแนน  ในแต่ละวิธีการคัดเลือกให้
เป็นไปตามที่คณะก าหนดไว้   
 ๕. ข้อ (๘) ผลการเรียนล่วงหน้า หรือ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  หน้าที่ ๒  ตัดออก 
 ๖. มอบงานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา  ไปพิจารณาในส่วนของ ข้อ (๗) ผลการประเมิน
วัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/การประกวดแข่งขัน  
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด  เกี่ยวกับเรื่องความสอดคล้องของโครงการเฉพาะ  และให้มหาวิทยาลัยประกาศให้
ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ที่มาศึกษาในสาขาน้ันๆ   
 ๗. ควรน าข้อมูลรายละเอียดใน Power point  ที่น า เสนอไว้ ในรายงานการประชุม                  
สภามหาวิทยาลัยด้วย 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ   วิ ธี การคัด เลือกและจ านวนรับบุคคลเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  และมอบให้งานรับเข้าศึกษา  กองบริการ
การศึกษา ไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
         

ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคล/คณะบคุคล/ขออนุมตัิปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒) 
        นางจุฑามาศ  หงสท์อง  รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที ่

ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ ส านักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไข
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑๗ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๕ คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวน ๒ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ดังนี ้

  

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๕  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๔  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เคมี         จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ       จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์         จ านวน    ๒  คน 

 
 

   /๒. คณะเกษตรศาสตร์...    



๑๒ 
 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์     จ านวน  ๕  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร ์        จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๓  คน 

 

๓.  คณะวศิวกรรมศาสตร์    จ านวน  ๔  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล       จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ       จ านวน    ๒  คน 

 

๔.  คณะบริหารศาสตร์    จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- หลักสูตร  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต       จ านวน    ๒  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เคมี        จ านวน    ๑  คน 

 

๒.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาไดด้ังนี ้
- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ ์     จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒) จ านวน ๑๗ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  
๑๕ คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน  
 

 มติที่ประชุม อนุมัต ิ ทั้ง  ๑๗ ราย 
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ขอ้บังคับก าหนด  
     กรณี นางสาวจันทรา  พุกชยัวาณิชย ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์
     นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 

ประชุมเพื่อพิจารณา  ด้วยคณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีนางสาวจันทรา -       
พุกชัยวานิชย์ รหัสนักศึกษา ๕๒๑๔๖๐๐๐๑๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  นักศึกษาดังกล่าวสอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ    
อยู่ระหว่างจัดท าการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสอบการค้นคว้าอิสระระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไว้ ๒ ปีการศึกษา แต่ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นักศึกษารายดังกล่าวเข้าศึกษาในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๒  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ใช้เวลาในการศึกษาเกิน ๕ ปีการศึกษา  ซึ่งเกิน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนด   

 
 
 

         /จึงเรียนที่... 



๑๓ 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ ์
ข้อบังคับก าหนด กรณี นางสาวจันทรา  พุกชัยวานิชย์  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์
 

    ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
 ๑. มอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆ  ในการขยายเวลาการศึกษา
ว่าเป็นอ านาจสภามหาวิทยาลัยหรืออ านาจของอธิการบดี  และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 ๒. ในกรณีนี้  เห็นควรอนุมัติเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากการต้ังครรภ์และคลอดบุตร 
 

 มติที่ประชุม       อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด กรณี  
นางสาวจันทรา  พุกชัยวานิชย์  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
 

     ๔.๒.๓  ขออนุมัติต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
     สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งคณะกรรมการประเมิน
เพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
จ านวน ๒ ราย คือ รองศาสตราจารย์กิตติ  วงส์พิ เชษฐ  สังกัดภาควิชาพืชไร่   คณะเกษตรศาสตร์   และ                             
รองศาสตราจารย์อภิชัย  ศิวประภากร  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์ ตามองค์ประกอบดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการประเมินรองศาสตราจารยก์ิตติ  วงส์พิเชษฐ 
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๑.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ 
๑.๔ คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์    กรรมการ 
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการประเมินรองศาสตราจารย์อภิชัย  ศิวประภากร 
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๒.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์    กรรมการ 
๒.๔ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
/บัดน้ี... 



๑๔ 
 
 บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานของรองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ  และรองศาสตราจารย์อภิชัย  ศิวประภากร  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ  
และรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร  ต่อเวลาราชการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ ์  
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติต่อเวลาราชการให้กับข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรูณ์  
จ านวน ๒ ราย คือ 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ  สังกัดภาควิชาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร ์
๒. รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

    - 
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น  

      ๔.๔.๑  อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์  และการค้นพบพันธุ์พืช  
         สัตว์ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความวิจัย ได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจส าหรับนักวิจัยนั้น ปัจจุบันนักวิจัยได้มีการจดทะเบียนพันธุ์พืช เช่น การจดทะเบียนกล้วยไม้ลูกผสม ซึ่งถือเป็น
การสร้างสรรค์ผลงานจากองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการ  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้พิจารณาเห็นควรให้มีค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืชที่ค้นพบใหม่เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับนักวิจัย       
โดยให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอเรื่องเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วนถึงการจดทะเบียนพันธุ์สัตว์ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
พันธุ์พืช สัตว์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอเพิ่มเติมให้ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์สัตว์และการ
ค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ชนิดใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช สัตว์ที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์ใหม่ที่นักวิจัยจ าเป็นต้องจ่ายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิในการรับรองด้วย 
 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนออัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใน(ร่าง)
ประกาศอัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์  โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
 

                /๑. อัตราค่าตอบแทน... 



๑๕ 
 
  ๑. อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ การค้นพบพืช สัตว์ชนิดใหม่จ านวน ๕,๐๐๐ บาท/-
ผลงานเป็นอัตราที่ให้เทียบเท่าอนุสิทธิบัตร 
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบลักษณะของพันธ์ุพืชสัตว์
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์ใหม่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอวงเงินที่มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน คือ ตามจริง
ไม่เกิน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท/ผลงาน โดยใชข้้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการก าหนดวงเงิน คือ 

- กฎกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการคุ้มครองและการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ส าหรับการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชในต่างประเทศขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศและพันธุ์
พืชที่ขอจด เช่น สหรัฐอเมริกา  

- กรมวิชาการเกษตร ก าหนดค่าตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในพืชบางชนิด พบว่าโดยส่วนใหญ่หากทดสอบในสถานที่ของผู้ขอ
จดทะเบียนจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่กรมวิชาการเกษตร  อัตราขึ้นอยู่กับพืชที่ให้ทดสอบ  

- (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สัตว์ พ.ศ. .... กรมปศุสัตวก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการจด
ทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่  และวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช 
สัตว์โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี ้
  ๑. มอบงานวิจัยไปพิจารณาเรื่องการออกประกาศดังกล่าว  จะต้องมีหลักเกณฑ์การอ้างอิงจาก
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. มอบงานวิจัยไปพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  และพิจารณาเรื่องขั้นตอน
การยื่นเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทน  รวมทั้งการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ๓. ในการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรอ้างมติที่ประชุมที่มาจากมติที่ประชุมที่มี
กฎหมายรับรองเท่านั้น เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
  ๔. มอบงานวิจัยไปพิจารณาระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์  รายได้ที่เกิดจากวิจัยคิดค้น
สิ่งใหม่ๆ แต่ละส่วนจะมีการจัดสรรประโยชน์กันอย่างไร  และให้พิจารณาว่าครอบคลุมถึงการจัดสรรเรื่องพันธุ์กรรมพืช 
และพันธุก์รรมสัตว ์ หรือไม ่
  ๕. มอบงานวิจัยไปพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องค่าตอบแทนไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้เชื่อมโยง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

 
              /มติที่ประชุม… 



๑๖ 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการ
ค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่  และวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช  สัตว์โดยใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้น าไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และส่งให้  
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตรวจสอบก่อนแล้วน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

  ๔.๔.๒  อัตราค่าตอบแทนในการประเมินโครงการวิจัยและพิจารณาผลงานวิจัย 
    เพื่อเผยแพร่ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  น าเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบ
ภารกิจในการประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ด้วยในการด าเนินงานบริหาร
จัดการในการประเมินโครงการวิจัย การด าเนินงานตามมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การ
วิจัยกับสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจะมีค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่ง คือ ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม เพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ  และ
กรรมการ  

 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๔ และให้มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจึงขอเสนอ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
การวิจัย โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน ๓ ฉบับ คือ 

(๑) (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินโครงการวิจัย 

(๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตามมาตรฐานการวิจัย 

(๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการในการพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการที่จัดโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส านักงานอธิการบดี   
 

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ย
ประชุมตามร่างประกาศ 

 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี ้
 -  มอบงานวิจัยตรวจสอบว่า  ค่าเบี้ยประชุมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

  
 
 

              /มติที่ประชุม… 



๑๗ 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้งานวิจัยไปปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท  -         
ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตรวจสอบก่อนแล้วน าเสนอ              
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 

  ๔.๔.๓  รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะเกษตรศาสตร์    
     คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน/ส านัก จัดท ารายงานประจ าปี
ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ      
คณะ/หน่วยงาน/ส านัก  โดยมีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้
 

 ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต  
      - คณะเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๐ คน โดยจ าแนกเป็น 

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๐๑๘ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๘๗ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๕ คน ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวน ๒๒๒ คน  
 - คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๐๗๘ คน โดยจ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑,๐๓๕ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๔๓ คน และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน 
๒๙๙ คน 

- คณะบริหารศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๒,๕๖๑ คน  โดยจ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๕๐๙ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๒ คน และผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวน ๗๒๑ คน  
  - คณะนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๘ คน โดยจ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ จ านวน ๑,๒๑๒ คน  ปริญญาตรีโครงการพิเศษ จ านวน  ๒๗๕ คน ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  จ านวน ๒๒๐ คน   
 

 ๑.๒ ด้านการวิจัย  
 - คณะเกษตรศาสตร์   ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ 
เป็นเงิน ๑๗,๙๑๖,๗๗๖  บาท  จ าแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๓,๒๙๗,๔๐๐ 
บาท แหล่งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๖๑๙,๓๗๖  บาท  
    - คณะศิลปศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ 
เป็นเงิน ๕,๓๙๘,๒๕๐ บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑๓ โครงการ จ าแนกเป็นเงินรายได้จ านวน      
๑๕ โครงการ     
 
              /- คณะบริหารศาสตร์...   



๑๘ 
 
 - คณะบริหารศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ 
เป็นเงิน ๗,๑๕๕,๑๖๕ บาท จ าแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน  ๑๗๗,๖๖๕ บาท 
แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้จ านวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๖,๙๗๗,๕๐๐ บาท 

- คณะนิติศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐   
บาท จ านวน ๔ โครงการ  จ าแนกเป็นเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ทุกโครงการ  
 ๑.๓  ด้านการบริการวิชาการ 

 - คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๓,๗๓๘,๖๐๕  บาท   จ าแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑๔ โครงการ  เป็น
เงิน ๒,๗๖๓,๘๐๐ บาท แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้จ านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๙๗๔,๘๐๕ บาท 
   - คณะศิลปศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน   
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๐๖,๖๕๐ บาท  
  - คณะบริหารศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๓ โครงการ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๕๕๐ บาท  
  - คณะนิติศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๕๓๐,๕๐๐ บาท จ าแนกเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ 
บาท  เงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๓ โครงการ  เป็นเงิน ๘๐,๕๐๐ บาท  
 

 ๑.๔  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
         - คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน  ๑,๑๗๗,๗๕๐ บาท 
  - คณะศิลปศาสตร์   ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๓๒,๓๕๐ บาท 
  - คณะบริหารศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน ๑๐ โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๕๑,๔๘๐ บาท  
  - คณะนิติศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินรายได้  จ านวน ๓ 
โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท   
 

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร ์และคณะนิติศาสตร์   
 

    มติที่ประชุม เ ห็ น ช อ บ   ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๕ ๖  ข อ ง                            
คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
    -  ในการจัดท ารายงานประจ าปีของ คณะ/ส านัก และหน่วยงาน  ในปีถัดไปควรมีการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย 
         /๔.๔.๔  รายงาน... 



๑๙ 
 

         ๔.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  รายงานผลการด าเนินงานตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จักได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  สรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
     - 
ระเบยีบวาระที่  ๖   วาระลบั 

 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (ลับ) 
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

  ๖.๒ การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบด ี
 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (ลับ) 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๗ 
 
 
 
 

 /เลิกประชุม… 



๒๐ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 
 
 
 

................................................... 
(นายธรีะศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

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

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๗ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 


