
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
    ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕   

วันเสารท์ี่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป   
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ  ชั้น ๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

 

ผู้เขา้ประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ            บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินนัทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายโอภาส            เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวฒันสุข ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๒. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยตําแหน่ง 
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ            กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๖. นายชัช            วงศ์สงิห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส            จิตต์เจริญ 
๑๘. นายธีระศักด์ิ            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

    /ผู้ที่ไม่เข้าประชุม… 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่เขา้ประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ     สมุาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสุมณฑา                     พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร  
๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    นายวิโรจน์            มโนพิโมกษ์ ประเภทผู้บริหาร  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา            ซาฮีร ์           ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางจุฑามาศ       หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นายรัชชนนท์  แกะมา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
      

เริ่มการประชมุเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารยพ์ิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดบั ดังนี ้
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  จํานวน  

๔  ท่าน ดังนี้   
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ     สุมาวงศ์  
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสุมณฑา                    พรหมบุญ   
๓. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์                วัฒนกูล    

๔. นายวิโรจน์               มโนพิโมกษ์  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/๑.๑.๒ สรุปผลการจัดประชมุ... 



๓ 
 

๑.๑.๒ สรุปผลการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔  ได้

เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตาม
แผนการจัดประชุมดังกล่าว  ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจักได้เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ดังกล่าว ขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บรหิาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
นําเสนอที่ประชุม ตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  กําหนดให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี ดังนั้น วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จึงครบกําหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กําหนดให้
อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อทําการเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จํานวนสามคน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  อธิการบดีจึงได้เรียนเชิญคณบดี
และผู้ อํานวยการสํานัก ร่วมประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับเลือก ได้แก่ 

๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 

๒) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินจิธรรม  

๓) คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 
/๑.๒.๒  ปฏิทนิการศึกษา... 



๔ 
 

๑.๒.๒  ปฏิทนิการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

นําเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความ
ร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรทุกสถาบันอุดมศึกษา และมติที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย กําหนดให้ปรับเวลาของการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิม ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็น 
ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งงานทะเบียนฯ กองบริการศึกษาได้
นําเสนอรูปแบบของการเปิดภาคเรียน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ  ให้ดําเนินการหารือคณะ/สํานัก/วิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับ
ระยะเวลาใหม่ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  งาน
ทะเบียนฯจึงได้ดําเนินการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
กําหนดการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้นําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งได้เห็นชอบ
กําหนดการเปิดการศึกษาตามวันและปฏิทินการศึกษาดังนี้ 

 

สรุปปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

กําหนดการ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓ 

  วันเปิดภาคการศึกษา  ๔ ส.ค. ๕๗  ๑๒ ม.ค. ๕๘  ๑๕ มิ.ย. ๕๘ 

  สอบกลางภาค  ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๕๗ ๒ - ๖ มี.ค. ๕๘  - 

  วันสุดท้ายของการเรียน  ๒๘ พ.ย. ๕๗  ๘ พ.ค. ๕๘  ๒๔ ก.ค. ๕๘ 

  สอบปลายภาค  ๑ - ๑๖ ธ.ค. ๕๗  ๑๑ - ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๒๗ - ๓๑ ก.ค. ๕๘ 

  วันปิดภาคการศึกษา  ๑๗ ธ.ค. ๕๗  ๒๕ พ.ค. ๕๘  ๓ ส.ค. ๕๘ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมรับทราบปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ได้ปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคให้ตรงกับระบบสากล 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติให้นําไปปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ใหม่  และให้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 
/๑.๒.๓  รายงานผลการดําเนินงาน... 



๕ 
 

๑.๒.๓  รายงานผลการดําเนินงานตามพระราชดําริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน
พื้นที่ทรุกันดารและโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปี ๒๕๕๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

นําเสนอที่ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น้อมนํากระแสพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานบรมรา
ชานุญาตในการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 
ตามแผน ๕ ปี ระยะที่ห้า  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

การน้ี สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒.๔  กําหนดการพิธพีระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี นําเสนอที่ประชุม ดังนี้ 

๑. สํานักราชเลขาธิการแจ้งเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอบใจที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ถวายพระเกียรติ โดยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  และจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรฯ และ
ครุยวิทยฐานะในโอกาสต่อไป   

ในการเตรียมดําเนินงานฝ่ายประสานงานได้เตรียมการเรื่องการจัดทําบทวิดีทัศน์  เพื่อส่งกองงาน
ส่วนพระองค์ตรวจสอบก่อนส่งไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จัดเตรียมครุยฉลองพระองค์ ของที่ระลึกทูลเกล้าฯ 
ถวาย และจะประสานเรื่องกําหนดวันเวลาต่อไป 

๒. ร่างกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากการประชุมร่วมกับรองสมุหราชองครักษ์ 
สํานักพระราชวัง กรมราชองครักษ์  ได้จัดทําร่างกําหนดการเรียบร้อยแล้ว ได้กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยมีกําหนดการดังนี้ 

วันที่  ๒๒ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  บัณฑิตรายงานและฝึกซ้อม/ถ่ายภาพหมู่/ซ้อมใหญ่ 
วันจันทร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทาน 

ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน ๒ ราย   
   /วันอังคาร… 



๖ 
 

วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  วันพระราชทานปริญญาบัตร กลางวันเสวยพระกระยา
หารที่ห้องบอลลูม  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มีผู้ร่วมโต๊ะเสวย รวมไม่เกิน ๘ คน ได้แก่ แม่ทัพภาค ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล ผู้บังคับการตํารวจภูธรภาค ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/ผู้บริหาร   
 

  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม       รับทราบ   
  
ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
  วันเสาร์ที่  ๒๗  ตุลาคม   ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
หน้าที่ ๓๑ บรรทัดที่ ๒๔ – ๒๖ แก้ไขข้อความจากเดิม เป็น   
มติที่ประชุม    มอบคณะทํางานฯ จัดทําแผนดําเนินงานแก้ไขการใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นข้อ

ยุติภายในเวลา ๖ เดือน  และประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  แล้วนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในครั้งต่อไป 
  

ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 ๓.๑  ขอความเห็นชอบอนมัุติปริญญาแก่ผู้ขอสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  กรณีราย นายอุทัย อนัพิมพ ์ นักศกึษาปริญญาเอก 
        คณะบรหิารศาสตร ์
 นางจุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ว่านักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  อย่างน้อย ๑ ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปี ๒๕๔๘  ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดแนวทางการสอบผ่านภาษาอังกฤษไว้  ๒  
แนวทาง คือ ๑) ใช้ผลสอบจากสถาบันทดสอบทางภาษา คือ TOEFL หรือ IELTS หรือ ๒) การสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่คณะหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะหรือหลักสูตรจะเป็นผู้ดําเนินการกําหนดเงื่อนไขการ
สอบผ่านภาษาอังกฤษและดําเนินการสอบเอง  

 
 

     /ต่อมาคณะบริหารศาสตร์… 



๗ 
 

ต่อมาคณะบริหารศาสตร์ ได้จัดทําประกาศคณะบริหารศาสตร์  เรื่องเกณฑ์การสอบวัดความรู้ 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ปี ๒๕๕๑ (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์

ใน ๓ แนวทาง คือ ๑) ใช้ผลจากสถาบันทดสอบภาษา (TOEFL/IELTS) หรือ ๒) ผลการสอบภาษาอังกฤษจาก

สถาบันการศึกษาอื่น โดยให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม หรือ ๓) การสอบภาษาอังกฤษที่จัด

สอบโดยคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งกําหนดเกณฑ์การผ่านและระยะเวลาที่ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ ระดับ

ปริญญาโท กําหนดต้องสอบผ่านภายใน ๖ เดือนนับต้ังแต่วันเข้าศึกษา และระดับปริญญาเอก กําหนดต้องสอบ

ผ่านภายใน ๘ เดือนนับต้ังแต่วันเขา้ศึกษา  

  ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ จัดทําประกาศเรื่องเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ

ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๔)  กําหนดเกณฑ์การสอบให้

นักศึกษาปริญญาเอกไว้ ๓ แนวทาง คือ ๑)  ใช้ผลสอบจากสถาบันทดสอบทางภาษา หรือ ๒) ผลการสอบวัด

ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ เกณฑ์การผ่านระดับปริญญาเอก ต้องได้คะแนนไม่

ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ หรือ ๓) ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย  

สําหรับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๔  สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙  ให้ใช้เกณฑ์

การสําเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๐ ระดับปริญญาเอกแบบ ๒ ในข้อ ๒  

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑  ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

ในการสําเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาต้องยื่นผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นของสําเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรและคณะ และเมื่อคณะได้พิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษา

แล้ว จะส่งเอกสารมายังงานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อตรวจทานและตรวจสอบข้อมูล และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การรับรองรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาต่อไป 

ในส่วนเงื่อนไขของผลการสอบผ่านภาษอังกฤษของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน- 

บูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์สอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๔๘ โดยคณะศิลปะศาสตร์เป็นผู้

ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด  จากนั้นคณะศิลปศาสตร์จะแจ้ง

คะแนนการสอบมายังหลักสูตร แล้วหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาผลการสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งเกณฑ์ 

           /การผ่านที่ใช้… 



๘ 
 
การผ่านที่ใช้ คือ คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) เป็นการนําเสนอคะแนนสอบที่

คณะศิลปะศาสตร์แจ้ง โดยที่คณะมิได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ใช้เอกสารในลักษณะนี้

ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วได้แก่ นายวิทยา  เจียรพันธ์  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ใน

การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๓ 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะของคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษากรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  โดยอ้างอิงผลการสอบภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการ

รับรองการสําเร็จการศึกษาของ นายวิทยา  เจียรพันธ์ คือ ใช้ใบแจ้งคะแนนการสอบภาษอังกฤษจากคณะศิลป

ศาสตร์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙  (เอกสารแนบ ๖) ในรายนี้เทียบได้คะแนนร้อยละ ๕๔ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่คณะ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติและใช้เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๒๑๕ ลง

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๗) ทั้งนี้ที่ประชุมดังกล่าวได้มีข้อสังเกตไปยังงานบริหารบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของรายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่องการสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษฯ ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  ซึ่งลงนามโดย ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน  ซึ่งเป็นเอกสารที่มีมูลเหตุ

ต้องสงสัยว่าเป็นเอกสารที่อาจทําขึ้นในภายหลัง  เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบในทะเบียนคุมประกาศของคณะ 

จากข้อสังเกตของคณะบริหารศาสตร์เรื่องประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่องการสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษฯ ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งลงนามโดย ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีมูลเหตุ

ต้องสงสัยว่าเป็นเอกสารที่อาจทําขึ้นในภายหลังมหาวิทยาลัยจึงได้ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว และงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้ชะลอการการเสนอชื่อนายอุทัย อันพิมพ์ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรอข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวก่อน   

ต่อมาทางสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ได้ทําเรื่องหารือกองกฎหมาย ตามหนังสือที่ ศธ 

๐๕๒๙.๒๑/๗๗๓  ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เพื่อทราบแนวปฏิบัติกรณีที่ผู้ขอสําเร็จการศึกษามีเรื่องอยู่

ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง (เอกสารแนบ ๗)  

ตามบันทึกข้อความโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๘) โครงการจัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรณีประเด็นดังกล่าว 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินิจฉัยแล้วรับฟังได้ว่า เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงไม่สามารถใช้บังคับ

เป็นเกณฑ์ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนายอุทัย อันพิมพ์ได้  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ

ประจําคณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ใช้ประกาศดังกล่าวเป็นเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรายนี้แล้ว  จึง

สามารถพิจารณาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยได้  และโครงการ

จัดต้ังกองกฎหมายพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  นายอุทัย  อันพิมพ์  มีเกณฑ์สําเร็จการศึกษาเป็นตามเกณฑ์ที่ 

 /กําหนดในข้อบังคับ… 



๙ 
 
กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕๔  ลงวันที่  

๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐  ดังนั้น สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา (โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย) สามารถนําเสนอเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปได้  

ในการนี้  สํานักบริหารบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอให้มีการลงคะแนนเสียงให้ความเห็นเพื่อพิจารณาความเห็นชอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รายนายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  ซึ่งในการลงคะแนนเสียง เป็น  ๒  
แนวทางคือไม่เห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๙ ท่าน และเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๔ ท่าน                 
สรุปมติที่ประชุม : เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนายอุทัย อันพิมพ์ และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป (เอกสารแนบ ๙)  
 

หลักการแนวคิด 
๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะ
มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

(๓) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา   

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาความเห็นชอบในการขอสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) รายนายอุทัย  อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕   
  

 มติที่ประชุม     อนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕  กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์  นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้คณะ
และสํานักงานบริหารบัณฑิตควบคุมดูแลให้การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มีการปรับปรุงแล้ว เพื่อควบคุมคุณภาพของนักศึกษา 

 
 

 

          /ระเบียบวาระที่  ๔...   



๑๐ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงนิ 
๔.๑.๑.๑  แผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจาํป ี

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ในส่วนเงินรายรับ (เงนิรายได้) เพิ่มเติม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔  ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ 
๕.๒  และข้อ ๕.๔ โดยที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม   

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ งบประมาณที่เสนอเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๑,๖๐๐.- บาท 
จําแนกเป็น 

๑. โครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗  
      - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จํานวน ๑๒๐,๗๕๐.- บาท 
      - โครงการผู้นําโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
  - โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จํานวน ๘๗๕,๐๐๐.- บาท 
  ๓. สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

       - โครงการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 
           จํานวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท 
      - โครงการพัฒนาระบบริหารและจัดการหน่วยงาน จํานวน ๘๕๐.- บาท 

  ๔. คณะเกษตรศาสตร์  
      - โครงการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จํานวน ๑,๗๖๔,๐๐๐.- บาท 

๕. สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
- โครงการกองทุนบํารุงกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา จํานวน ๑๗๑,๐๐๐.- บาท 

  ๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      - โครงการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  

        - โครงการบริการทางวิชาการด้านอื่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท   
         โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
 

              /จึงขอเสนอที่ประชุม… 



๑๑ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗  โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  คณะเกษตรศาสตร์  สํานักงานพัฒนานักศึกษา  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๑,๖๐๐.- บาท  
 

 มติที่ประชุม      อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม  ของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗  โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  คณะเกษตรศาสตร์  สํานักงานพัฒนานักศึกษา  และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๗,๒๓๑,๖๐๐.- บาท  ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม ในคราวต่อไป ขอให้สรุปเหตุผลความจําเป็น และสัดส่วนงบประมาณในหมวด
รายจ่ายที่เสนอขออนุมัติ รวมทั้ง อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของแหล่งงบประมาณ 
 

๔.๑.๑.๒  กรอบงบประมาณในแผนปฏิบติัการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ปรับปรุง) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๘ กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณประจําปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจํา
ของมหาวิทยาลัย 

(๑) จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๑,๑๓๖,๖๓๓,๐๐๐.- บาท จําแนกเป็น 
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๖๓๘,๐๓๒,๓๐๐.- บาท และเงินรายได้ จํานวน ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐.- บาท 

(๒) จากข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาดูงาน แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบ 
UBUFMIS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ พบว่า ควรจําแนกลักษณะของแผน
งบประมาณรายจ่าย เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ (สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวดที่ ๒ วิธีการงบประมาณ) 

(๒.๑) แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย: เป็นแผนงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในลักษณะเงิน
ผลประโยชน์ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเงินรายรับจากการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (ให้บันทึกต้ังแผน
งบประมาณรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ภายใต้ระบบวางแผนงบประมาณ โดยกองแผนงานและคณะ/หน่วยงาน) 
 

/(๒.๒) แผนงบประมาณ… 



๑๒ 
 

(๒.๒) แผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารงบประมาณ: เป็นแผนงบประมาณรายจ่าย 
สําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายนอก หรือมีลักษณะการดําเนินงาน หรือการเบิกจ่ายเป็น
การเฉพาะ เพื่อบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้แผนงบประมาณ
ส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบกับแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยสามารถ
ขออนุมัติต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ให้บันทึกต้ังแผน
งบประมาณรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ภายใต้ระบบงบประมาณ โดยกองคลังและคณะ/หน่วยงาน) 

(๓) ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากสํานักงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คงเหลือ เท่ากับ ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐.- บาท โดยปรับลดงบประมาณในส่วนงบลงทุน 
รายการก่อสร้างผูกพัน ๒ รายการ ดังนี้ 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา จากเดิม ๖๕ ,๔๒๘ ,๗๐๐ .- บาท เป็น 
๓๔,๑๓๙,๓๐๐.- บาท (ลดลง ๓๑,๒๘๙,๔๐๐.- บาท) 

- อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิม ๕,๒๘๔,๕๐๐.- บาท  
เป็น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (ลดลง ๓๓๔,๕๐๐.- บาท) 
 

ดังนั้น กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับรายละเอียดตามข้อ (๑) – (๓) ข้างต้น คงเหลือ เท่ากับ ๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐.- บาท ซึ่ง
สามารถจําแนกแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ตามข้อสังเกต และปรับปรุงยอดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /แหล่งงบประมาณ… 
 



๑๓ 
 

    หน่วย : บาท  

เดิม ปรับปรุง เพ่ิม/ลด 

แหล่งงบประมาณ  จํานวนเงิน  แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 

แผนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการ

บริหาร

รวม 

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๖๓๘,๐๓๒,๓๐๐ ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ ๓๑,๗๕๒,๐๐๐ ๖๐๖,๔๐๘,๔๐๐ -
 - ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ๖๐๖,๒๘๐,๓๐๐ ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ - ๕๗๔,๖๕๖,๔๐๐ -
 - ได้รับอุดหนุนจากกระทรวง ๓๑,๗๕๒,๐๐๐ - ๓๑,๗๕๒,๐๐๐ ๓๑,๗๕๒,๐๐๐ - 

๒. เงินรายได้ ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐ ๔๙๒,๖๐๐,๗๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๖๐๐,๗๐๐ - 
 - เงินรายได้มหาวิทยาลัย ๔๙๒,๖๐๐,๗๐๐ ๔๙๒,๖๐๐,๗๐๐ - ๔๙๒,๖๐๐,๗๐๐ - 

 - เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ - 

 จากเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.): คณะเภสัช
ศาสตร์ 

๘๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - 

 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอ
วน.): คณะวิทยาศาสตร์ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - 

 จากแหล่งทุนภายนอกของคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

รวม ๑,๑๓๖,๖๓๓,๐๐๐ ๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐ ๓๗,๗๕๒,๐๐๐ ๑,๑๐๕,๐๐๙,๑๐๐ -
 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง)  จํานวน 
๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐.- บาท 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบกรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง) จํานวน 
๑,๐๖๗,๒๕๗,๑๐๐.- บาท 

 
 
 
 
 

/๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินทุนสาํรอง... 



๑๔ 
 

๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินทนุสาํรองมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  เพื่อจา่ยเปน็
ค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคมุงานโครงการก่อสร้างอาคารพระเกียรต ิ
๘๔ พรรษา มหาราช วิทยาเขตมุกดาหาร       
นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  

นําเสนอที่ประชุมตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร) ต่อ บริษัท กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  และหลังจาก
บอกเลิกสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัย ได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ คือ บริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด เข้าเป็นคู่สัญญาจ้าง
ก่อสร้างฯ  อาคารฯ ในวงเงินค่าก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เป็นเงินจํานวน ๒๔๗,๙๐๐,๐๐๐.บาท (สอง
ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมระยะเวลาการก่อสร้างใหม่ จํานวน ๖๖๐  เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
คือ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗   

อนึ่ง เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร) 
ก่อสร้าง โดย บริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด  “ผู้รับจ้าง” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยาย
เวลาการจ้าง บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จํากัด เป็นที่ปรึกษาและค่าควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ.
(ร) /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  เพิ่มเติมอีก จํานวน ๖๖๐ วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างส่วนขยาย
เพิ่มเติม ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วงเงินค่าจ้าง จํานวน 
๓,๖๓๗,๑๒๖.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยจําแนกแหล่งเงินงบประมาณ
ในการจ้างครั้งนี้  เป็น ๒ แหล่ง  

(๑) เงินค่าจ้างส่วนที่ เหลือจากสัญญาเดิมโดยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย  เป็นเงินจํานวน 
๑,๘๗๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

(๒) เงินที่จะเรียกร้องค่าความเสียหายจากบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด  เป็นเงินจํานวน 
๑,๗๕๘,๕๒๖.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)  

เนื่องจากกระบวนการเรียกร้องค่าความเสียหายจากบริษัท กําจรกิจ ก่อสร้าง จํากัด (ผู้ผิดสัญญา) 
หรือ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จํากัด ผู้ค้ําประกัน  ไม่อาจคาดการณ์ เวลาที่จะได้รับเงินมาจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาและควบคุมงานการก่อสร้างได้  ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทดรองจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง  
จํานวน ๑,๗๕๘,๕๒๖.-บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)  ไปพลางก่อน หากสํานัก
กฎหมายมหาวิทยาลัยอุบราชธานี เรียกร้องเงินค่าความเสียหายได้แล้ว กองคลัง จะนําส่งเงินคืน ทุนสํารอง
มหาวิทยาลัยต่อไป 
         

มติที่ประชุม   อนุมัติ การใช้เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช วิทยาเขตมุกดาหาร 
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยคิดค่าดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินทุนสํารองเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
และควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากผู้ผิดสัญญา หรือ ผู้ค้ําประกันด้วย   

        /๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย… 



๑๕ 
 

๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 
๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรบันักศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

คณะบริหารศาสตร์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา  นําเสนอที่ประชุม ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ความ
ละเอียดทราบ นั้น ทางคณะบริหารศาสตร์ได้พิจารณายอดการรับนักศึกษาใหม่ดังกล่าวแล้ว พบว่า แผนการการรับ
นักศึกษาใหม่ของคณะตามจํานวนที่บรรจุในแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานหลายๆ ด้าน ดังนี้ 

๑. งบประมาณรายรับของคณะลดลงกว่า ๑๐ ล้านบาท  ซึ่งจะส่งผลต่อการดําเนินงานของคณะ
ในอนาคต 

๒. คณะยังประสบปัญหานักศึกษาตกออกในเปอร์เซ็นต์ที่สูง คือประมาณร้อยละ ๒๐ ของ
นักศึกษาคงอยู่  

๓. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CP ALL ทําให้ต้องมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๔. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยวิธีการเทียบโอน ภาคปกติ 
 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะบริหารศาสตร์  จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของคณะ กองแผนงานจึงได้นําเสนอแผนการรับนักศึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุมที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ดังกล่าวต่อไป 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๙ คณะบริหารศาสตร์  
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ในคราว
ต่อไป ขอให้จัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาในด้านความสามารถในการรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะทําการ
รับเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา และทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น 
จํานวนห้องเรียน หรือพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนต่อจํานวนนักศึกษา เป็นต้น 

 
 

 
 

/๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา... 



๑๖ 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบคุคล/ขออนุมัติปรญิญา 
๔.๒.๑  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
นําเสนอที่ประชุม  ตามท่ีข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในตําแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี นั้น 

 

เนื่องด้วยอธิการบดี  ได้ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา ๒ ปี  ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 มติที่ประชุม      อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๒.๑ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 

๒.๒ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร เป็นกรรมการ 

ไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จํานวนไม่เกิน ๒ คน    
ได้แก่   ๓.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกุลไชย 

๓.๒ ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  เลขานุการ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

๔.๒.๒  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   

นําเสนอที่ประชุม  เนื่องด้วยวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ คงจันทร์  
จะครบกําหนดในวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับความในข้อ ๕ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย  

 
        /พ.ศ. ๒๕๕๑… 



๑๗ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อทําหน้าที่
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ในวาระต่อไป 

 

มติที่ประชุม      อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ศาสตราจารย์อมร   จันทรสมบูรณ์  เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี  

หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน    
ได้แก่  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  เป็นกรรมการ 

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี  
ที่ไม่ใช่คณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน    
ได้แก่   ๓.๑ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  เป็นกรรมการ 

๓.๒ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล เป็นกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร  เป็นกรรมการ 

ประธานสภาอาจารย์ 
    

๔.๒.๓  ขออนมัุติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเปน็คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และ 
 เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
นําเสนอที่ประชุม  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๗/๒๕๕๓  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประกอบไปด้วย นายภาณุพงษ์  วันจันทึก และนายปัญญา  
แสนมุข  วาระในการดํารงตําแหน่งได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ในเบื้องต้นสํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ได้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๕  โดยท่ี
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ นั้น 

สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้ เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบในการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าว 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรแีก้ว และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ 
 

 มติที่ประชุม      อนุมัติ 
       /๔.๒.๔  การพิจารณาแต่งตั้ง… 



๑๘ 
 

๔.๒.๔  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

นําเสนอที่ประชุม  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ลาออกจาก
ตําแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  และได้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ  ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ถึงปัจจุบัน นั้น    

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารและการดําเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  จึงสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เพื่อทําหน้าที่
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ในวาระต่อไป ตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ  ตามความในข้อ ๕  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 

 

 มติที่ประชุม      อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์  เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี  
หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน    
ได้แก่  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     เป็นกรรมการ 

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี  
ที่ไม่ใช่คณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน    
ได้แก่   ๓.๑ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  เป็นกรรมการ 

๓.๒ นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์  เป็นกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร  เป็นกรรมการ 

ประธานสภาอาจารย์ 
 
 
 
 
 

/๔.๒.๕  ขออนุมัติแต่งตั้ง... 



๑๙ 
 

๔.๒.๕  ขออนมัุติแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวฒุิ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

นําเสนอที่ประชุม  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย์ 
พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไข ฉบับที่ ๒ ข้อ ๖ ความว่า “ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์  คณะหนึ่ง
ประกอบด้วย  

ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ ดังนั้น  
เพื่อให้สํานักวิทยบริการ  มีการจัดระเบียบบริหารงานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ดังกล่าว  จึงขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์พิชัย  ทองดีเลิศ  แทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก  ธีระ
ภูธร  ที่ขอลาออก 
  

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ รองศาสตราจารย์พิชัย  ทองดีเลิศ  แทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก ธีระภูธร  ที่ขอลาออก 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

๔.๒.๖  ขออนมัุติอนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา  
          ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๒ คน 

นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม ด้วยงาน 
ทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ตาม
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐ และคณะกรรมการประจําคณะที่
นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ คน  

ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔  เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบ ตาม
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๔๔๔ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจําแนกตามคณะ
วิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

 ๑. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  - สาขาวิชา  สัตวศาสตร์   จํานวน ๑ คน 
 

 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา   จํานวน ๑ คน 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๒ คน 
    

/มติที่ประชุม... 



๒๐ 
 

   มติที่ประชุม     อนุมัติ  
      

๔.๒.๗  ขออนมัุติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  
          ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๓๑ คน 

นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม ด้วยงาน 
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่๕๒ และ
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๓๑ คน   

ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔  เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๔๔๔  และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สําหรับคณะ
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มีระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Block course โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งระยะเวลา
การศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นักศึกษาจึงเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และไม่ได้ต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย
จําแนกตามคณะวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๑ คน 

 

๒. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๑ คน    จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  นติิศาสตร์     จํานวน   ๑ คน 
 

๓. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๒๙ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น    จํานวน ๒๙ คน 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)  จํานวน ๓๑ คน 
 

     มติที่ประชุม        อนุมัติ  

 
 
 
 

/๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญา... 



๒๑ 
 

๔.๒.๘  ขออนมัุติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  
          ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๕๙ คน 

นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม ด้วยงาน 
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๒ และ
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๕๙ คน    

ทั้งนี้  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรและได้ทําการต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจําแนกตามคณะวิชาต่างๆ ได้ดังนี้        
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  ฟิสิกส ์      จํานวน  ๒ คน 

 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        

 วิชาเอกสัตวศาสตร์     จํานวน  ๗ คน 
 - สาขาวิชา  ประมง       จํานวน  ๒ คน 
 - สาขาวิชา  สตัวศาสตร์      จํานวน   ๓ คน 

 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน ๑๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ    จํานวน  ๑ คน 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน  ๔ คน 
 - สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จํานวน  ๙ คน 

 

๔. คณะศลิปศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  นเิทศศาสตร ์      จํานวน   ๒ คน 

 

๕. คณะเภสชัศาสตร์ จํานวน ๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์      จํานวน   ๑ คน 
 

๖. คณะบริหารศาสตร์  จํานวน ๑๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  การจัดการการตลาด     จํานวน    ๑ คน 
 - สาขาวิชา  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   จํานวน    ๙ คน 
 - สาขาวิชา  การบัญชี      จํานวน    ๗ คน 
 - สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จํานวน    ๑ คน 
 

 
 

/๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์... 



๒๒ 
 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จาํนวน ๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์  

 วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน   ๒ คน 

 วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน     จํานวน   ๓ คน 
 

๘. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๓ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  นติิศาสตร์      จํานวน   ๓ คน 
 

๙. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
 - สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์     

 วิชาเอกการบริหารองค์การ    จํานวน   ๒ คน 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๕๙ คน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
    

๔.๒.๙  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 
         การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔)  

นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุม  ด้วยงาน 
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๐ 
คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ให้ความเห็นชอบการสาํเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๐ คน  ดังนี้ 

  

ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๙  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน    ๑  คน  

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จํานวน    ๒  คน 
 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน   ๑  คน 
 
 
 
 

/๓. คณะศลิปศาสตร์... 
 



๒๓ 
 

๓. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน   ๑ คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน   ๑  คน 
 

๔. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน   ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์   จํานวน   ๔  คน 
 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๑  คน   จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์   จํานวน  ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
๑. การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา  ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด 
และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓   การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะ
มีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๑๐ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๙ 
คน ระดับปริญญาเอกจํานวน  ๑ คน 
 

 มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

๔.๔.๑  การพจิารณา (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าดว้ย การประชมุ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๕  

 

ฝ่ายเลขานุการขอถอนระเบียบวาระ  เพื่อจัดทํารายละเอียดประกอบการ
พิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

  
 
 
 
 

/๔.๔.๒  ปฏิทินการประชุม... 



๒๔ 
 

๔.๔.๒  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

นําเสนอที่ประชุม  ตามท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐  ได้เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจําทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการประชุมที่จําเป็นเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา การจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามแผนการจัดประชุม  และกําหนดการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งจะหมดลงในสิ้นปีนี้  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอ
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. สรุปการจัดประชุมสภาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. สรุปจํานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. สรุปจํานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ท้ังนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมตามปฏิทินฯ ที่กําหนด 
เพื่อให้ร้อยละการเข้าร่วมประชุมสูงขึ้น 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕    เรื่องอื่นๆ    
 ๕.๑  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ 
ประชุม ตามที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนด ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒       
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการประเมินความสําเร็จในการกําหนดทิศทาง
กํากับดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดที่ ๒ มาตราที่ ๑๕ และการบริหารและการจัดการตามหลัก          
ธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดกรอบการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ครอบคลุม ๕ ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  ในการนี้  เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ และดําเนินการรวบรวมข้อมูลให้แก่สํานักพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ ประกอบการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับสถาบัน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  
 

                /ดังนั้น...  



๒๕ 
 
  ดังนั้น  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรด
พิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย  โดยมี
รายละเอียดตอ่ไปน้ี 

๑.  แบบการประเมินตนเอง  หรือ 
๒.  แบบประเมินโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือ 
๓.  ประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบการ
ประเมินตนเองโดยสภามหาวิทยาลัย และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.  ปรับปรุงรูปแบบโดยมิต้องจัดทําในรูปแบบของประกาศสภามหาวิทยาลัย 
๒.  จากเกณฑ์การประเมินตนเอง ข้อ ๘.๑ (๑) แก้ไขข้อความจากเดิม เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย เสนอวิธีการประเมิน เป็น สภามหาวิทยาลัย เสนอวิธีการประเมิน 
๓.  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง 

 

๕.๒  (ร่าง)  แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่

ประชุม ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณา  เกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อจักได้เตรียมรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ซึ่งกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖  นั้น  โดยกําหนด ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินความสําเร็จในการกําหนดทิศทางกํากับดูแล  และขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดที่ ๒ มาตราท่ี 
๑๕  และการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  ในการนี้  เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  และดําเนินการรวบรวมข้อมูลให้แก่สํานักพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ  ดังนั้น  ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
 

/จึงขอเสนอที่ประชุม... 



๒๖ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จําแนกเป็น ๕  ส่วน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ แก้ไขข้อความ ส่วนที่ ๑ ของ (ร่าง) แบบการประเมินตนเองฯ 
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

 

ระเบยีบวาระที่  ๖     วาระลับ 
 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (ลับ) 

         วันเสารท์ี่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
  ๖.๒  การดําเนินการกรณีการร้องเรียน เรือ่ง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (ลับ) 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ กําหนดในวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา... 

ส่วนที่ ๑  สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ ที่
กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน ๑๓ ข้อ 

ส่วนที่ ๒  สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

จํานวน  ๑๑ ข้อ 

ส่วนที่ ๓ สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน   ๒  ข้อ 

ส่วนที่ ๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

จํานวน   ๒  ข้อ 

ส่วนที่ ๕  สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ครบ
ทั้ง ๑๐ ประเด็น 

จํานวน  ๑๑ ข้อ 
 

รวมทั้งสิน้ จํานวน  ๓๙ ข้อ 



๒๗ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๕ น. 
 
 
 
              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

         ……....................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ) 

      รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ 
 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 


