
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔    

วันเสาร์ที่  ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา            พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายโอภาส            เขียววชิัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๒. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 

๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา            ซาฮีร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทผู้บริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารย์วินิช           พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส            จิตต์เจริญ 
๒๐. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นายธีระศักดิ์            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
      /ผู้ที่ไม่เข้าประชุม ... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพิสิทธิ์ กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นายนรินทร บุญพราหมณ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี      ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๕. นายโกเมท ทองภิญโญชัย      ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มการประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
        
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม 
จ านวน  ๓  ท่าน ดังนี ้
   ๑.  ศาสตราจารย์ปิยะวัติ  บุญ-หลง 
   ๒.  ศาสตราจารย์อมร   จันทรสมบูรณ์ 
   ๓.  นายพิสิทธิ์   กอบบุญ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    
 ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ หลังจากที่
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประชุมร่วมกัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาได้พิจารณาสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ (๕) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

             /ดังนั้น … 



๓ 
 

     ดังนั้น  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอรายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
     การศึกษา ๒๕๕๔ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา น าเสนอ 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ  งานกิจการนักศึกษาได้จัดท าประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะความเป็นมาตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑  ซึ่งประกาศนี้
ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ข้อ ๑  มีการ
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๒ พฤติกรรม  

     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้  

(๑)“รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่” 
(๒)“มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา” 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

              มหาวิทยาลัยควรจัดท าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ครอบคลุมมากกว่านี้  และควรพิจารณาคุณลักษณะ
ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นต้น  ในปีการศึกษาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ 
     วันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    

 
 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่ ๓๑  บรรทัดที่ ๘ แก้ไขจากเดิม  การขออนุมัติเงินคงเหลือ แก้เป็น  การขออนุมัติ
เงินรายได้คงเหลือ 
      หน้าที่ ๓๑  บรรทัดที่ ๙  แก้ไขจากเดิม  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้เป็น  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓  …      



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

         ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
 ๓.๑.๑  การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ 
        โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของ  
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

     นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอวาระเพ่ือพิจารณาวาระที่ ๔.๔.๖ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการโดยขอให้งานวิเทศสัมพันธ์น าเสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น การนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังนี้ 

               สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก  (East Asia 
Academic Cooperation Council, EACC) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๔ ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. สิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ได้เข้าร่วมนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ ได้แจ้งผู้แทนจาก
สถาบันต่าง ๆ นอกรอบ (ตามเอกสารแนบ ๑) ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา โดยได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาให้มาศึกษาในระดับปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงระดับปริญญาเอก ณ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการให้ทุนตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑) ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง     ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน 
๓) ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา   ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๔) ค่าประกันสุขภาพ    อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๕) ค่าต่อ VISA     ตามท่ีจ่ายจริง 
๖) หอพัก ระดับปริญญาตรีพักหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

และได้รับการยกเว้นค่าที่พัก ระดับบัณฑิตศึกษาส่วน
งานอาจจัดหาที่พักภายนอก และจ่ายค่าที่พักภายนอก
ได้ตามความเหมาะสม 

๗) ค่าแรกมาถึง (Settle-down allowance) ๖,๐๐๐ บาท (จ่ายครั้งเดียว) 
 

               ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น กระทรวงการศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ของราชอาณา 
จักรกัมพูชาได้แจ้งความประสงค์ผ่านคณะกรรมการด าเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทานทุนในสาขา และระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ ทุน (ตาม
เอกสารแนบ ๒) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้เท่าที่ทุนมี (ตาม
เอกสารแนบ ๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้สอบถามว่ามีมหาวิทยาลัยใดประสงค์จะ
ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่พระองค์ท่านตามโครงการนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้บ้าง และหากมีความประสงค์
ขอให้แจ้งให้ทราบโดยด่วนเพ่ือจะได้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ พล
เอกวาภิรมย์ มนัสรังสี  ประธานคณะกรรมการด าเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาต่อไป 
                        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  จึงได้เสนอเรื่องนี้เข้าหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  ซึ่งที่ประชุมฯ  มีมติมอบหมายให้  งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

           /ส านักงานอธิการบดี ... 



๕ 
 
ส านักงานอธิการบดี  เสนอเรื่องเพ่ือแจ้งเวียนไปยังคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้พิจารณาสนับสนุน
ทุนการศึกษาฯ ดังกล่าวโดยใช้เงินรายได้ของคณะ 
       จากนั้น ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้รับแจ้งจาก
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (ตามเอกสารแนบ ๔) ว่า คณะเกษตรศาสตร์ ประสงค์สนับสนุนทุนฯ ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดดังกล่าว ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน ๑ 
ทุน และคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนทุนฯ ในระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว จ านวน 
๒ ทุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จึงได้แจ้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทราบใน
เบื้องต้น ซึ่งท่านได้ประสานไปยังท่าน พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี รองสมุหราชองครักษ์  กรมราชองครักษ์และ
ประธานคณะกรรมการด าเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ และได้รับแจ้งจาก พลเอกวาภิรมย์  
มนัสรังส ี เป็นการด่วนว่าจะมีก าหนดจัดพิธีการทูลเกล้าฯ  ถวายทุนในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔ (ตาม
เอกสารแนบ ๕)  และหลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้ว อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  
ธีระวัฒนสุข จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ 
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและเข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจ าปี ๒๕๕๕ กับ ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต พร้อมกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในประเทศไทยที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  หลังจากนั้น วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ เสนอ
เรื่องแจ้งเพ่ือทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เพ่ือรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมการพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยได้มีมติให้ งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การให้ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์โดยใช้เงินรายได้ของคณะต่อไป 
         หลักการ/หลักแนวคิด 
 การใช้เงินรายได้ของหน่วยงานต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดการให้ทุนดังนี้ 

๑) ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง     ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน 
๓) ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา   ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๔) ค่าประกันสุขภาพ    อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 
๕) ค่าต่อ VISA     ตามท่ีจ่ายจริง 
๖) หอพัก ระดับปริญญาตรีพักหอพักนักศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัย และได้รับการยกเว้นค่าท่ีพัก ระดับ 
      บัณฑิตศึกษาส่วนงานอาจจัดหาที่พักภายนอก และ 
      จ่ายค่าที่พักภายนอกได้ตามความเหมาะสม 

๗) ค่าแรกมาถึง (Settle-down allowance) ๖,๐๐๐ บาท (จ่ายครั้งเดียว) 
 

/มติที่ประชุม ...     



๖ 
 
 มติที่ประชุม     อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษา  จ านวน  ๓  ทุน  โดยใช้เงินรายได้ของคณะ
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างตน้ที่น าเสนอ 

 
     ๓.๑.๒  สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme  

     Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering        
     Technology Education and Research Exchanges  (TECHNO)” 
     นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอวาระเพ่ือพิจารณาวาระที่ ๔.๔.๗  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการโดยขอให้งานวิเทศสัมพันธ์น าเสนอ
รายละเอียดเพ่ิมเติมนั้นการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ และสัญญาดังกล่าวเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

                 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับ Université Toulouse III Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่องตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร การท าวิจัยร่วม เป็นต้น  

     ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารจาก Université Toulouse III  
Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสานต่อและขยายความร่วมมือไปสู่คณะต่าง ๆ  

                        หลังจากนั้น Université Toulouse III Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส ได้เชิญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศ ทั้งในเขตยุโรปและเอเชียอีก ๑๗ สถาบัน (รวมเป็น 
๑๙ สถาบัน) ร่วมเขียนข้อเสนอเพ่ือรับทุน ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-
Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges 
(TECHNO) จากสหภาพยุโรป (EU) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายโดยเฉพาะสถาบันในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งข้อเสนอ
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบของ EU แล้ว  ดังนั้น Université Toulouse III Paul Sabatier จึงได้เสนอสัญญาความ
ร่วมมือฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ก.) ซึ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) ภายใต้โครงการ ERASMUS 
MUNDUS ของ EU เพ่ือให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการลงนาม  

  ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้คือ ทุน
สนับสนุนการไปเข้าศึกษา วิจัย ระดับปริญญาตรี โท เอก ส าหรับนักศึกษา และการวิจัยหลังปริญญาเอกส าหรับ
อาจารย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันเครือข่ายในทวีปยุโรป จ านวนรวมทั้งสิ้น ๙ ทุน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ และ
พัฒนาการวิจัย โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาของยุโรปโดยประสานกับมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี คือระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๗ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการสนับสนุนจาก EU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งเสริมและถ่ายโอนความรู้ไปยังสถาบันอื่นใน 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการจัดอบรมให้ผู้บริหารในท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต  
 
 

      /ประเภทและจ านวนทุน … 



๗ 
 
ประเภทและจ านวนทุน 

ประเภทและจ านวนทุนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ (๓ ปี) 
 

ล าดับที่ ประเภททุน จ านวนทุน ระยะเวลาการรับทุน 
๑ ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒ ทุน ๑๐ เดือนต่อทุน 
๒ ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ๒ ทุน ๑๐ เดือนต่อทุน 
๓ ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ๒ ทุน ๖ เดือน ๑ ทุน 

๓๖ เดือน ๑ ทุน 
๔ ทุนหลังปริญญาเอก ๑ ทุน ๖ เดือน 
๕ ทุนพัฒนาบุคลากร ๒ ทุน ๑ เดือนต่อทุน 

 

งบประมาณ 
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐ ยูโร 

(ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน เช่น กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครทุน การเดินทางเข้าร่วม
ประชุมโครงการฯ เป็นต้น 

ส่วนงบประมาณส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Université Toulouse III 
Paul Sabatier  จะจัดสรรโดยตรงไปยังสถาบันเครือข่ายในทวีปยุโรปที่รับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  
 

สาระส าคัญในสัญญา 
สาระส าคัญในสัญญา มีข้อผูกมัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ 

 

ความรับผิดชอบและข้อผูกมัด(ตามที่ระบุในข้อ ๔ ของสัญญา) 
 สถาบันผู้ประสานงานและคู่สัญญาจะด าเนินงานส่วนของตนตามข้อตกลงในสัญญานี้ให้สมบูรณ์ ทุกฝ่ายจะ
กระท าการตามอ านาจที่ตนมีเพ่ือให้การด าเนินโครงการในส่วนที่ตนรับผิดชอบเสร็จสมบูรณ์ คู่สัญญาทุกฝ่ายจะ
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามกฎของโครงการ  
Erasmus Mundus  
 

ข้อ ๔ข. คู่สัญญา 
๑) คู่สัญญาจะด าเนินกิจกรรมของโครงการในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบตามสัญญาการให้ทุน แต่ละคู่สัญญา

จะด าเนินกิจกรรมโดยไม่ท าให้เกิดการผิดหรือละเมิดข้อผูกมัดตามสัญญานี้ที่จะถือได้ว่าสถาบันผู้
ประสานงานหรือคู่สัญญาอื่นเป็นผู้กระท าความผิดนั้น 

๒) คู่สัญญาจะส่งข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับการรายงานผลตามที่ EACEA ต้องการหรือเพ่ือการตรวจสอบ
โครงการให้กับผู้ประสานงานของโครงการ TECHNO ตามก าหนด  คู่สัญญาทุกฝ่ายรับทราบว่าการ
จัดสรรเงินทุนให้แต่ละคู่สัญญานั้น ขึ้นอยู่กับการส่งรายงานทางการเงินที่ทันเวลาของสถาบันคู่สัญญา
ให้กับสถาบันผู้ประสานงาน และการรายงานทางการเงินของสถาบันผู้ประสานงาน ให้ EACEA 

๓) ส าหรับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ ๒ คน จะเป็นผู้จัดและประสานกับบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือท ากิจกรรมของโครงการในสถาบันของตนเอง โดยจะประสานกับผู้ประสานงานของ 
TECHNO 

๔) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะจัดกิจกรรมของโครงการในสถาบันของตนและด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง 
- ดูแลให้การด าเนินกิจกรรมของโครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเพ่ือให้โครงการได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เช่น เข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือกโดยตั้งคณะกรรมการคัดเลือกในรอบแรก 
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 



๘ 
 

- ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมของ TECHNO ประกาศเชิญสมัครับทุนและผลการ
พิจารณาบนเว็บไซด์ของ TECHNO ที่มีสถาบันผู้ประสานงานเป็นผู้ท าให้เป็นปัจจุบัน  คู่สัญญาจะ
ประชาสัมพันธ์ Link ของเว็บไซด์ของโครงการบนเว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ 
ช่วงเวลารับสมัครทุน 

- เข้าร่วมการประชุมของโครงการ 
- แต่ละคู่สัญญาจะมีตัวแทนในคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการ

ด าเนินโครงการ 
- เข้าร่วมในการประกันคุณภาพและประเมินโครงการ 
- ดูแลทุนที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันผู้ประสานงานโดยฝ่ายการเงินของแต่ละคู่สัญญาต้องดูแลให้การ

ใช้จ่ายเงินถูกต้องตรงตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๕ 
- จัดสรรบุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต่อการด าเนินการในส่วนของตน

ตามสัญญานี้ 
 

การชดใช้ (ตามที่ระบุในสัญญาข้อที่ ๑๐) 
๑) แต่ละคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินให้คู่สัญญาอื่น ๆ และบุคคลที่ ๓ แต่เพียง 

ผู้เดียว กรณีเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการกระท าของตนในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสัญญาความร่วมมือนี้  ทั้งนี้  เงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมดจะเป็นจ านวนเท่ากับส่วนที่
คู่สัญญาจะได้รับจากโครงการนี้หากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาหรือความ
ประมาทเลินเล่อ 

๒) แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้กับ สถาบันผู้ประสานงานแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ระบุไว้ในข้อ ๔ข.  ของสัญญาฉบับนี้ หากสถาบันผู้ประสานงานต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าปรับให้ 
EACEA  ในกรณีคู่สัญญาคนใดไม่ท าตามข้อตกลงนั้น ๆ สถาบันผู้ประสานงานมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงิน
คืนจากคู่สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้  เงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมดจะเป็นจ านวนเท่ากับส่วนที่คู่สัญญาจะได้รับจาก
โครงการนี้หากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อ 

๓) แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบการด าเนินงานตามสัญญานี้ในส่วนของตนอย่างเต็มที่ 
 

การจัดการกรณีพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุในสัญญาข้อที่ ๑๑) 
๑) กรณีมีข้อพิพาทหรือขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้หรือเกิดจากการ

ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ ซึ่งรวมถึงกรณีพิพาทเกี่ยวกับคุณภาพ คู่สัญญาจะเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ
กันก่อน ถ้าตกลงกันไม่ได้จะมีการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามค าแนะน าของ EU และต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม (Belgium Law) 

๒) สัญญานี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ทุนและอยู่ภายใต้กฎหมาย Belgium Law  
๓) ศาลสูงสุดของ EU เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินกรณีพิพาทท่ีหาข้อยุติไม่ได้ 
๔) ภาษาที่ใช้ระหว่างคู่สัญญาคือ ภาษาอังกฤษ กรณีมีการแปลสัญญาฉบับนี้จะถือฉบับภาษาอังกฤษเป็น

หลัก แต่ละฝ่ายจะลงนามในสัญญา ๒ ฉบับ  โดยแต่ละฝ่ายจะเก็บต้นฉบับของสัญญาที่ลงนามโดย
สถาบันผู้ประสานงานไว้ ๑ ฉบับ ผู้ประสานงานโครงการจะเป็นผู้รวบรวมสัญญาทั้ง ๑๙ ฉบับจาก
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไว้ 

๕) ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ TECHNO นี้ (ผู้รับทุน นักศึกษาหรือบุคลากร) จะต้องปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบของสถาบันที่ไปเข้าร่วมโครงการ 

 
  /ข้อสังเกต ... 



๙ 
 
ข้อสังเกต 
๑. ความส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 -  สัญญาไม่ระบุข้อผูกมัดในเรื่องความส าเร็จของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนจะไปเข้าร่วม เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถาบันเครือข่ายในทวีปยุโรปกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายๆ 
ไป) 
 

๒. หากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เป็นไปตามแผน  
 -  ทุนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดสรรที่เหลือจะถูกกระจายไปยังสถาบันเครือข่ายอ่ืนในทวีป
เอเชียอีก ๑๒ สถาบัน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๓. การชดใช้ความเสียหาย 
 -  ตามสัญญาระบุว่า หากมีความเสียหายในการด าเนินงานตามสัญญาความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต้องชดใช้เป็นจ านวนเท่ากับส่วนที่ได้รับจากโครงการ (ซึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ยูโร หรือประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท)  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มหาวิทยาลัย  เป็นแค่สัดส่วนของเงินทุนฯ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
มาตามสัญญาฯ 
 

๔. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒  (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒) 
 -  “สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐท ากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสัญญาการ
ปกครองหรือไม่ ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญา ให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหา
หรือมีความจ าเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติเป็นรายๆ ไป”  
 -  ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท าสัญญากับ Université Toulouse III Paul Sabatier ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๓) ดังนั้น สัญญานี้จึงไม่เข้าข่ายตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
 

๕. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ว่าด้วยการด าเนินการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ 
(ตามเอกสารประกอบการประชุม ๔) 
 -  “มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ก าหนดว่าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา” 
 -  ในกรณีนี้ สัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะท ากับ Université Toulouse III Paul Sabatier ไม่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น การลงนามในสัญญานี้จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องด าเนินการตาม
บทบัญญัติฯ ข้างต้น 
 

๖. นอกจากนี้  ที่ประชุมฯเห็นว่าการลงนามในสัญญาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช่จ่าย หรือท าให้มหาวิทยาลัยตก
อยู่ในภาระผูกพันที่เสียเปรียบใดๆ ทั้งสิ้น  ประกอบกับเป็นกรณีเร่งด่วนจึงไม่ต้องส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อนลงนาม 
 

       หลักการ/หลักแนวคิด 
       การลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
        /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ... 



๑๐ 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
       พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว เพ่ืองาน
วิเทศสัมพันธ์จักได้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   

  มติที่ประชุม     เห็นชอบการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ  
“ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote 
Engineering  Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)” 
          
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

          ๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ของวิทยาลัย 
   แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และ 
   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีแผนการด าเนินงานตามภารกิจ
ส าคัญในการผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และการบริหารและจัดการศูนย์สุขภาพ เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งในส่วนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวน ๘,๐๓๗,๕๑๐.- บาท และจาก
การด าเนินงานของศูนย์สุขภาพ จ านวน ๓,๕๒๖,๒๒๔.- บาท รวมทั้ง มีเงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยอดประมาณการที่จะได้รับอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข) จ านวน ๒๑,๑๖๘,๐๐๐.- 
บาท  ส่วนคณะเภสัชศาสตร์  มีแผนการด าเนินงานที่จ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะเพ่ือรองรับการด าเนินงาน
ภารกจิในด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหาร
และจัดการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนาระบบบริหารของคณะ และมีแผนการด าเนินโครงการก่อสร้างหอ
พระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑,๕๖๙,๐๐๐.- บาท และมีเงินรายได้จากเงินบริจาค 
จ านวน ๑,๙๕๖,๐๐๐.- บาท   และในส่วนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดย
ปรับปรุงประมาณการรายรับ จากเดิม ๕,๖๖๘,๐๐๐.- บาท เป็น ๕,๗๕๘,๖๖๐.- บาท และปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย จากเดิม ๕,๖๖๘,๐๐๐.- บาท เป็น ๗,๕๔๖,๘๘๗.- บาท ซึ่งเกินกว่าประมาณการรายรับที่ปรับใหม่ จ านวน 
๑,๗๘๘,๒๒๗.- บาท  
 

           หลักการ/หลักแนวคิด 
                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะเภสัชศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด จึงได้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม และในส่วนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้เสนอขอ
อนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติดังกล่าว ดังนั้น กองแผนงานจึงใคร่ขอเสนอที่ 

 

/ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย … 



๑๑ 
 
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัช
ศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๑) ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) กระทรวงสาธารณสุข  
และขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการโดยขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ จ านวน ๘,๐๓๗,๕๑๐.- บาท และใช้เงินอุดหนุนเพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน 
๒๑,๑๖๘,๐๐๐.- บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙,๒๐๕,๕๑๐.- บาท 
              ๒) ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน 
(PCU) โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานของศูนย์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๓,๕๒๖,๒๒๔.- 
บาท 

                รายละเอียดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๒-๖ 

        คณะเภสัชศาสตร์ 
        ๑) ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการโครงการกองทุนเพ่ือภารกิจการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ที่
มีความจ าเป็นและเร่งด่วน และขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการโดยขอใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑,๕๖๙,๐๐๐.- บาท 
              ๒) ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต 
และขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการโดยขอใช้เงินรายได้จากเงินบริจาค จ านวน ๑,๙๕๖,๐๐๐.- บาท 

                 รายละเอียดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๗-๑๐ 

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่าย 
และรายรับ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มี
มติเห็นชอบการขออนุมัติดังกล่าว 
                   ๑) ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๕  จากเดิมประมาณการรายรับ เท่ากับ ๕,๖๖๘,๐๐๐.- บาท เป็น ๕,๗๕๘,๖๖๐.- บาท  และแผนงบประมาณ
รายจ่ายจากเดิม เท่ากับ ๕,๖๖๘,๐๐๐.- บาท  เป็น ๗,๕๔๖,๘๘๗.- บาท  ซึ่งเกินกว่าประมาณการรายรับที่ปรับใหม่ 
จ านวน ๑,๗๘๘,๒๒๗.- บาท 

        รายละเอียดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑๑ 

 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
         ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์   
        ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดงบประมาณให้สมดุล 
 
 
          /มติที่ประชุม ...     



๑๒ 
 
 มติที่ประชุม     เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์  และ
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ 

 
๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ของคณะศิลปประยุกต์  
    และการออกแบบ       

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  สืบเนื่องจากคณะศิลปประยุกต์ได้ขอปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
๒๕๕๖ จากยอดเงินรวม ๕,๒๔๒,๓๖๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) เพ่ิม 
เป็น ๗,๕๔๖,๘๘๗.๐๐บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
ประกาศปรับเพ่ิมเงินเดือนและค่าจ้างของรัฐบาลท าให้คณะฯ ต้องจัดงบประมาณในการนี้ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
เงินรายได้ ทั้งที่ออกจากการปฏิบัติงานไปแล้ว และ ยังคงปฏิบัติงานอยู่ รวมแล้ว เป็นเงิน ๑,๗๘๘,๒๒๗.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ท าให้งบประมาณรายจ่ายสูงกว่า ประมาณการรายรับ 
ทั้งนี้ คณะศิลปะประยุกต์ฯ ไม่สามารถจัดหารายได้เพ่ิมเติมดังกล่าวได้ เพ่ือจัดท างบประมาณรายรับ -รายจ่ายให้
สมดุลได้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อขอยืมเงิน
จากมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน ๑,๗๘๘,๒๒๗.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)    
เพ่ือน ามาเพ่ิมในส่วนของประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป    
 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
           ขออนุมัติยืมเงินจากมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเป็นรายรับในงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน
๑,๗๘๘,๒๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)     
             
                        มติที่ประชมุ   อนุมัติใหย้ืมเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน ๑,๗๘๘,๒๒๗ บาท  
ใหแ้ก่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  โดยใหส้่งคืนเงินยืมทุนส ารองให้มหาวิทยาลัยในภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

     ๔.๑.๒.๑  แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 

พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยต้องก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสะท้อนถึงความส าเร็จ
ในผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น 
                               เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นตามแนวปฏิบัติดังกล่าว  กอง
แผนงานจึงได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์  และการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และให้คณะ/ส านัก ที่ประชุมได้มีมติให้คณะ/ส านักเสนอประเด็นที่จะก าหนดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อคณะ/ส านักได้ส่งข้อมูลยังกองแผนงานแล้วกองแผนงานจึงได้สรุป และน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

/คณะท างาน … 



๑๓ 
 
คณะท างานจัดท าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการร่วมกัน
อภิปราย  และเสนอแนะประเด็นที่ควรก าหนดในอัตลักษณ์เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้
งานกิจการนักศึกษาเสนอประเด็นที่บรรจุในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เมื่อได้รับ
ข้อมูลจากงานกิจการนักศึกษาแล้ว  กองแผนจึงได้สรุปและน าเสนอประเด็นที่จะก าหนดเป็นอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อท่ีประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๔ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมติให้ความ 
เห็นชอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อ
สังคม” และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” เพ่ือให้การพัฒนาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด กองแผนงานด าเนินการจัดท าจัดประชุมโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ/ส านัก เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามอัตลักษณ์  
และเอกลักษณ์ท่ีก าหนด เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้การด าเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุม
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาบัณฑิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
       พิจารณาให้ความเห็นแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและแนวทางการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 

     มติที่ประชุม          เห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดท าเอกสารเผยแพร่หรือแผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์  เพื่อให้ประชาคมรับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   

  ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการด าเนินงาน  และกิจกรรมเพื่อ 
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
  ๓. มหาวิทยาลัยควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปบรรลุตามเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดไว้ 
        

๔.๑.๒.๒  สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง 
    การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐  

   กันยายน ๒๕๕๔  และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม 
   ภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้อง 
ประชุมบุณฑริก ชั้น  ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ เพ่ือพิจารณาแล้วนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทันเวลา กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผล 
 

    /การติดตามการด าเนินงาน … 



๑๔ 
 
การติดตามการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๔  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดต่อไป  
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
           
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ในการรายงานผลการด าเนินงานครั้งต่อไป  มหาวิทยาลัยควร 
สรุปประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญที่ตรวจพบที่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และสรุปผลการด าเนินงานในกิจกรรม
ควบคุมให้ชัดเจน  และควรเน้นประเด็นที่ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ชัดเจน 

๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการด าเนินงานในรายละเอียด  
โดยเฉพาะการทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจักได้ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
                          ๔.๒.๑  ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
                                    ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๖) 
         นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๖) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  จ านวน ๒ คน  โดย
คณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ได้ให้ความ
เห็นชอบในการส าเร็จการศึกษา  มีผู้ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๑ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท ๑๕ 
คน และระดับปริญญาเอก ๖ คน  ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท  จ านวน   ๑๕  คน 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน   ๗  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๒  คน 

 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน   ๒  คน 

 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน   ๒  คน 

 

๔. คณะรัฐศาสตร์    จ านวน  ๔  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ปกครอง     จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน   ๓  คน 

            /ระดับปริญญาเอก …  



๑๕ 
 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน   ๖  คน 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน   ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน   ๒  คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน   ๑  คน 

 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน   ๑  คน 

 

๔. คณะรัฐศาสตร์    จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน   ๑  คน 

 

 หลักการแนวคิด 
            ๑.  การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา  ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓  การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา 
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมี
มติรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     - การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  

(ครั้งที่ ๖)  จ านวน ๒๑ คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน  ๑๕ คน และปริญญาเอก จ านวน ๖ คน   
                
     มติที่ประชุม     อนุมัติ     

            
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

       ๔.๓.๑  การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

          นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง
โครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม -ลดรายวิชา ปรับคุณสมบัติผู้
เข้าศึกษา ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 (TQF) และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

          /งานพัฒนาหลักสูตรฯ ... 



๑๖ 
 

              งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐  เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นป ี
การศึกษา ๒๕๕๕  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต แผน ข ประกอบด้วย    หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน (ไม่มีชื่อซ้ าซ้อนหรือประจ าในหลักสูตรอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย) จ านวนรับ
นักศึกษา ๓๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๘๗,๕๒๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  จ านวน ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ก าหนด 
            การนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
      มติที่ประชุม     อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๑. ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรครั้งต่อไป  ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยควรน าข้อมูลจ านวนที่รับเข้า  และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ ๓ ปีการศึกษาที่ผ่าน
มา   น ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย  ส าหรับกรณีหลักสูตรใหม่  มหาวิทยาลัยควรชี้แจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรที่แสดงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ หรือความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  หรือความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

๒. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมข้อมูลประสบการณ์และผลงาน 
ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี ในเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ด้วย โดยเฉพาะ
กรณี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  รายงานประจ าปี ๒๕๕๓  คณะเภสัชศาสตร์ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท าหนังสือ
รายงานประจ าปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามภารกิจและพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 

  /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ... 



๑๗ 
 
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

สาระส าคัญของรายงานประจ าปี ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง 
ประกอบด้วย  

๑) การผลิตบัณฑิต โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๑ หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ หลักสูตร โดยมีผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนระดับปริญญาตรี เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ คะแนน  ร้อยละของบัณฑิตที่ 
ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๙๘.๕๗  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑  และผล 

๒) ผลการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๓ เท่ากับ ๘๒.๐๘ 

๓) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน  ๖ หน่วยงาน  หน่วยงานภายในประเทศ 
จ านวน ๔ หน่วยงาน  และได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย -ญี่ปุ่น 
(NRCT-JSPS)  นอกจากนี้ ได้มีความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ 
กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและร้านยาที่เป็นแหล่งฝึก  จ านวน ๑๓ แห่ง 

๔) การพัฒนานักศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามและการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา จ านวน ๒๗ กิจกรรม   

๕) การวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๔๐๖,๒๐๐ บาท  มี
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
จ านวน ๒๕ บทความ 

๖) การบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการด าเนินงานบริการวิชาการแก่
ชุมชน จ านวน ๑๒ โครงการ  วงเงินงบประมาณด าเนินการรวม ๔,๕๗๓,๔๙๖ บาท  
นอกจากนี้ มีการเปิดบริการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านยา   มี
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็งบริการตรวจวิเคราะห์น้ าดื่มและน้ าแข็ง  มีหน่วย
ข้อมูลยาและสุขภาพบริการให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลยาและสุขภาพ  ตลอดจนการบริการ
วิชาการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๗) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน ๙ กิจกรรม  วงเงินงบประมาณด าเนินการรวม ๓๕๙,๐๐๐ บาท 

๘) การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการ
พัฒนาองค์กรและระบบบริหาร อาทิ การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  การพัฒนา
ผู้บริหาร การเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร การจัดการ
ความรู้   การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ 
บุคลากรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และบุคลากร การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ    

๙) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  โดยมีพัฒนาระบบ
บริหารการประชุมอิเลคทรอนิคส์ (E-meeting) เพ่ือลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการ 

   /ปฏิบัติงาน … 



๑๘ 
 

     ปฏิบัติงาน และขจัดปัญหาของการไม่สามารถเสนอวาระการประชุมตามช่วงระยะเวลาที่   
     ก าหนด  
๑๐)  การบริหารความเสี่ยง  มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ๔ ด้าน    

 และมีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนทุกด้าน 
๑๑) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
      โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบ ๙ ด้านเท่ากับ ๒.๗๘ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

 
      มติที่ประชุม     รับทราบรายงานคณะเภสัชศาสตร์   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   

๑. ให้มหาวิทยาลัยประสานการด าเนินงานกับ คณะ/หน่วยงาน   
ในการจัดท ารายงานประจ าปี  ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ   

๒. มหาวิทยาลัยควรประสานกับคณะ/หน่วยงาน ในการจัดท า 
รายงานประจ าปี ที่มีรูปแบบเดียวกัน 
 

      ๔.๔.๒  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๐ ได้เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการประชุมที่
จ าเป็นเร่งด่วน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  การด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุม  โดยฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ใคร่ขอสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 ๑. สรุปการจัดประชุมสภาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ๒.  สรุปจ านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕   
  

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 -   พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดการประชุมเป็น
แบบ  ๒  เดือน :  ประชุม ๑ ครั้ง 
 
 มติที่ประชุม            เห็นชอบ    ใหป้รับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ใหม่เป็นการประชุมทุกเดือน   
                  

      ๔.๔.๓  แผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติให้กองแผนงานร่วมกับงาน
บัณฑิตศึกษาทบทวน วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 
 
 

         /เพ่ือให้การด าเนินการ … 



๑๙ 
 
                        เพ่ือให้การด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติที่ประชุม
ดังกล่าว  กองแผนงานจึงได้ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษาประสานและทบทวน  แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กับคณะวิชาต่างๆ และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเพ่ือใช้ประกอบการ
ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษา  บัดนี้การด าเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วจึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  เพ่ืองานบัณฑิตศึกษาจักได้ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่อไป  
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๕๕ 
   
      มติที่ประชุม     ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะด าเนินการทบทวนปริมาณการรับ
นักศึกษาใหม่  โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลเปรียบเทียบแผนและผลการรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในระยะ ๓ – ๕ ปี  

     ทีผ่่านมา 
 ๒.  อัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่คงเหลือ  
      ณ ปัจจุบัน และประมาณการการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่คงเหลือ 
 ๓.  ข้อมูลจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ปัจจุบัน จ าแนกตามคุณวุฒิ   
 ๔.  การก าหนดเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ 
                             การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การ 
                             ประกันคุณภาพการศึกษา 
                             ทั้งนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแผนการผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่กล่าวข้างต้น 
โดยมิต้องน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ประกาศรับนักศึกษาต่อไป   
      
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลเรื่อง  
  ลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงานการของคณะอนุกรรมการฯ กรณี ลูกหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๖๘ ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมรับฟังและชี้แจงเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยขอให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงินยืมฯ และ
จ านวนเงินที่ช าระคืนเงินยืมฯ อีกทั้งปัญหาในการช าระหนี้เงินยืม แต่ทั้งนี้ ลูกหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจ านวนหนึ่งได้
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการแปลงหนี้เป็นทุน ตามที่ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดี 
ได้ก าหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้ยืมเงิน
สวัสดิการเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าวนั้นมิชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั้น การด าเนินการตามประกาศดังกล่าวจึงไม่สามารถกระท าได้  มาตรา ๑๕ ที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ในข้อ (๑๐) ที่ระบุไว้ว่า “วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย” และมาตรา ๒๑ ที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของอธิการบดี ในข้อ (๑) ที่ระบุไว้ว่า “บริหารกิจการของ 

 

       /มหาวิทยาลัย … 



๒๐ 
 
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย” และข้อ (๒) ที่ระบุไว้ว่า “ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย”  
 

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
ติดตาม ก ากับดูแลเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย  และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวถัดไป 
             
  ๕.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม
พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช า
ราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
     มติที่ประชุม  รับทราบ  

    
 
        
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 

 
                              

..................................................... 
(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 

            ..................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายยกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 


