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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๐  

วันเสาร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาต ิ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

     ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๓. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
๖. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๗. นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยไดล้าประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้   
  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 

              ๑.๑.๒  ที่ปรึกษา... 



๓ 
 
  ๑.๑.๒  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ติดภารกิจด่วนไปต่างจังหวัด ดังนั้น จึงขออนุญาตลาประชุมในครั้งนี้  
           

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๑.๓  ขอแสดงความยนิดีกับนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ  และนางสีลาภรณ์ บัวสาย 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
        จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ 
        ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามท่ีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐               
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒) บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ขึ้น คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ก าหนดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย และ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  เป็นคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และนางสีลาภรณ์  บัวสาย  เป็นคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  และในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดีกับนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  และนางสีลาภรณ์  บัวสาย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

   ๑.๑.๔  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยี พร้อมคณะชม 3 นวัตกรรมพันธุ์ไทยแท้ “โดรนพ่นสารเคมี –   
         แขนกล – โรงเรียนอัจฉริยะไทย” สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
         ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบเนื่องจากรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี ได้แจ้ง
ที่ประชุมเพ่ือทราบว่า เมื่อวันที่  27 กันยายน 2560  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  ในนามมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต้อนรับ ดร.อรรชกา  สิบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ
ผู้ติดตาม  และคณะผู้สื่อข่าวสายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์                    
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และรองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ผู้อ านวยการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์  พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ร่วมต้อนรับและอ านวยความสะดวกสถานที่ในการถ่ายท ารายการเดินหน้าประเทศไทย คณะสื่อมวลชนลงพ้ืนที่                       
ถ่ายท า Smart farmer ผู้พัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะส าหรับโรงเรือนทางการเกษตร ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นับเงิน
ฟาร์ม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จากนั้นร่วมชมและถ่ายท าการสาธิตการท างานของโดรนอัจฉริยะเพ่ีอ
การเกษตร บริเวณแปลงนาสาธิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชมการจัดแสดงนิทรรศการ 
               ผลงาน… 



๔ 
 
ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์              
ณ ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางไปยัง บริษัท RST Robotics ผู้พัฒนา
และผลิตหุ่นยนต์แขนกลของคนไทยส าหรับอุตสาหกรรม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
          และในการลงพ้ืนที่ของ ดร.อรรชกา  สิบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม
คณะผู้ติดตาม และคณะผู้สื่อข่าวสายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้  สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ด าเนินการจัดตั้ง  “อุทยานวิทยาศาสตร์” ในแต่ละ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให้เป็นฐานส าหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตามที่รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มอบหมายให้ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพ้ืนที่                                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ                                
ครั้งนี้  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านนวัตกรรมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                       
จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 อากาศยานไร้คนขับเพ่ือการเกษตร (โดรน) ที่มีคุณสมบัติโดยการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของโครงสร้างล าตัวเครื่อง ซึ่งสามารถพ่นของเหลวไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง ปุ๋ย หรือสารเคมี
ทางการเกษตร ท าจากวัสดุที่ป้องกันการกัดกร่อน แบกน้ าหนักได้ถึง 15 กิโลกรัมมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า
คนถึง 40 เท่า สามารถท างานได้ถึง 15 – 20 ไร่ต่อชั่วโมง และยังสามารถป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากละอองน้ าหรือละอองฝนได้ ส าหรับโครงการที่ 2 Product Name ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ
ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Things) เป็นการควรคุมโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ที่มีความสามารถในการ
ควบคุมและการตัดสินใจในการสั่งงานแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์ หรือให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานทางไกลจากภายนอก
ฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามรูปแบบการท างานของ ไอโอที ( IOT internet of things) โดยในระบบควบคุม
โรงเรือนและสวนอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์ม จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่คอยท างานตรวจสอบ ค่าต่างๆ แล้วส่งข้อมูลเพ่ือน า
กลับมาค านวณ และสั่งการท างานตามระบบที่ตั้งไว้ให้ท างานได้ตามความต้องการรวมไปถึงระบบวางแผนการปลูก 
วางแผนการตลาดผ่านระบบแอปพลิเคชั่นในระบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การตลาดของเกษตรกร ท าให้
เกษตรกรและพ่อค้าคนกลางสามารถทราบข้อมูลเข้าถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ว การจัดการด้านระบบควบคุมทาง
การเกษตรของผัก และผลไม้ เครื่อง (Smart things) สามารถวัดค่า pH เพ่ือควบคุมช่วงของค่า pH ที่ท าให้พืชเติบโต
ได้ดีและสม่ าเสมอ วัดค่า Ec เพ่ือควบคุมปริมาณปุ๋ยท าให้พืชสามารถดูดซึมน้ าและอาหารได้ดี วัดค่าอุณหภูมิเพ่ือให้ผัก
อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเติบโต และวัดค่าความชื้นเพ่ือควบคุมการเกิดโรคของผัก ลดปริมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย
น้ าได้ที่สิ้นเปลืองได้ ลดปริมาณต้นทุนในการใช้ปุ๋ย เนื่องจากควบคุมปริมาณการผสมปุ๋ยกับน้ าในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
ท าให้ค่า EC ท าให้ผักดูดซึมน้ าและอาหารได้ดี และวัดค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่พืชเจริญเติบโตได้ดีและสม่ าเสมอ และ
สามารถลดปริมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายของในการจ้างคน เนื่องจากสามารถควบคุมการท างานต่ างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ
และยังสามารถสั่งการผ่านระบบ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ และโครงการที่ 3 หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
สัญชาติไทย มุ่งพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผลิตโดยการใช้องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์และแรงงาน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อิเลคทรอนิคส์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับให้หุ่นยนต์มีความสามารถเทียบเท่ากับหุ่นยนต์น าเข้าจากต่างประเทศ แต่ราคาไม่แพง                            
มีฟังชั่นการใช้งานเป็นภาษาไทยใช้งานง่าย ซึ่ งหุ่นยนต์ที่ผลิ ตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล
ประเภท Welding สามารถเชื่อม Pallet สามารถยกวาง และหุ่นยนต์แขนกลประเภท Painting ใช้ส าหรับพ่นสีได้  
 
 

   ส าหรับ… 



๕ 
 
ส าหรับนวัตกรรมทั้ง 3 โครงการนี้ เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาและตอบสนองการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีและภูมิภาคได้ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลอย่างแท้จริง  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี  เกี่ยวกับการซื้อคืนหอพักนักศึกษา 
   จ านวน ๔ หลัง 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เกี่ยวกับค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี  
เกี่ยวกับการซื้อคืนหอพักนักศึกษาจ านวน ๔ หลัง ซ่ึงรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้แจ้งที่ประชุม
เพ่ือทราบว่าวันที่ 29 กันยายน 2560 ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าว สรุปความได้ว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด มีหนี้ที่จะต้องการปฏิบัติการช าระต่อกัน โดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จะต้อง
ท าการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามแบบรูปรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญาระบุเสียก่อน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสิทธิให้บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ปฏิบัติการช าระหนี้ดังกล่าวได้ตามบทบัญญัติ
มาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องท า
การจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่จัดเก็บได้จากการบริหารจัดการอาคารหอพักดังกล่าวแก่บริษัท ก าจรกิจ
ก่อสร้างจ ากัด และบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด มีสิทธิเรียกให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติการช าระหนี้ดังกล่าว
ได้ตาม บทบัญญัติมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

   อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2548 ส่งส าเนาเอกสารสัญญาโอนสิทธิรับเงิน ระหว่าง บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ในฐานะผู้โอน         
กับธนาคารดังกล่าวในฐานะผู้รับโอน โดยระบุรายละเอียดว่า ตามที่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ได้ท าสัญญา                
เลขที่ ม.อบ. 01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ไว้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง
จ ากัด มีหนี้สินและภาระผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ในขณะนี้และที่จะต้องช าระต่อไปในภายหน้าแก่ธนาคาร บริษัท ก าจร
กิจก่อสร้างจ ากัด จึงตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับเงินจากผู้จ่ายเ งิน ให้แก่ธนาคารเป็นเงินจ านวน 
689,410,714 บาท โดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ตกลงกับธนาคารให้มีการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ เอกสารสัญญาดังกล่าวแม้จะระบุชื่อสัญญาว่าเป็นการโอนสิทธิการรับเงิน แต่โดยที่
สัญญาจัดท าขึ้นโดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ไม่ใช่คู่สัญญาเลขที่ ม.อบ. 01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ด้วยกัน เนื้อหาสาระเป็นเรื่อง
การโอนสิทธิเรียกร้อง การตีความการแสดงเจตนาท าสัญญาข้างต้นต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญายิ่งกว่า
ถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร ทั้งนี้ตามมาตรา 171 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
   กรณีย่อมถือว่าเอกสารสัญญาโอนสิทธิรับเงิน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 เป็นสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องตามบทบัญญัติมาตรา 303 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และแสดงว่าก่อนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องท าการช าระหนี้ตามสัญญา สิทธิเรียกร้องของบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้ข้างต้นได้โอนไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) แล้ว บริษัท ก าจรกิจ
ก่อสร้างจ ากัด ไม่มีสิทธิเรียกให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้อีกต่อไป ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีค าชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้แก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด         
                   จ านวน… 



๖ 
 
จ านวน 273,745,964.19 บาท ดังกล่าวนั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องรับผิดในมูลหนี้ที่ได้โอนไปยัง
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สัญญาแล้ว อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
ต้องให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งๆที่ไม่มีเหตุ
ตามกฎหมายดังกล่าวอยู่จริง กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน ย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เข้าตามเงื่อนไขที่ศาลจะมีค าสั่งเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 
วรรคสาม (2) (ข) ข้ออ้างของบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ฟังไม่ข้ึน 
   พิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่         
๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี ๓๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ผู้ร้อง กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้าน  ซึ่งรายละเอียดมหาวิทยาลัยจักได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน         
ครั้งต่อไป 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   และในโอกาสนี้ คณะกรรมการสภามหา วิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวชื่นชมอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ช่วยก ากับ ติดตาม ดูแล และเอาใจใส่ 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ท าให้เรื่องดังกล่าวส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบ 

เดือนที่ผ่านมา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                 

สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่างๆ ผ่า นสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งกัน
และกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน          
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐  

            จึงเสนอ… 



๗ 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๒  รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                 

สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยวาระการด ารงต าแหน่ง

ของสภาอาจารย์ ครบวาระในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ ๖ 

แห่งระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์             

พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 

(๑)  รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน 
(๒)  คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้แทนทุกคณะ  เป็นกรรมการ 
(๓)  ให้ประธานแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร   เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ในการดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดแล้ว             
โดยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  อธิการบดี         
ได้เชิญผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาอาจารย์มาประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาอาจารย์หนึ่งคน โดยวิธีการลงคะแนน (ลับ) 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้ได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ คือ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พ้นจากต าแหน่งเพราะเกษียณ 
                                         อายุราชการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น  

 
           เนื่องด้วย… 



๘ 
 

เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  ได้ครบก าหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ จึงท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน 

        คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน 
สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี 
และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอต่อ                   
สภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ที่ ๓๔๗๘/๒๕๕๙  เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้
ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีต่อ
ส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าการวิเคราะห์งบการเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ส านักงานตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๕๙ ตามบันทึกที่ ศธ 0529.1.3/124 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 

(๑) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
รายได้จากการด าเนินงาน 

   รายได้จากรัฐบาล 
    เงินงบประมาณแผ่นดิน                                 586,899.95 บาท 
    เงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิม                          22,539,512.10 บาท 

    รวมรายได้จากรัฐบาล                                         23,126,412.05 บาท 
    รายได้จากแหล่งอ่ืน                                      6,692,112.15 บาท 

    รวมรายได้จากการด าเนินงาน                                29,818,524.20 บาท 
 
  ค่าใช้จ่าย… 



๙ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
   ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                         7,474,336.78  บาท 
   ค่าตอบแทน                                                2,729,230.๒0  บาท 

 ค่าใช้สอย                                                   4,234,408.74  บาท 
 ค่าวัสดุ                                                      1,489,664.92  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค                                             569,545.67  บาท 

        ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                                     2,506,033.00  บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                            19,003,219.31  บาท 
    รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   ๑0,๘๑๕,304.89  บาท 
(๒) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
     สินทรัพย์รวม                                                      23,078,701.6๓  บาท 
     หนี้สินรวม                                                           1,734,585.79  บาท 
     ส่วนทุนรวม                                                       2๑,344,115.84  บาท 
(๓) ผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ ส าคัญพบว่า ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน ๑0,๘๑๕,304.89  บาท ปรับเพ่ิมขึ้น 6,260,343.48 บาท              
คิดเป็นร้อยละ ๑37.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

รายได้จากการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 29,818,524.20 บาท 

เพ่ิมข้ึน 9,896,138.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย  
 รายได้จากรัฐบาลจ านวน 23,126,412.05 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.56 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึน 

10,740,612 บาท หรือร้อยละ 86.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
 รายได้จากแหล่งอ่ืนจ านวน 6,692,112.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.44 ของรายได้รวม ลดลง 

844,473.99 บาท หรือร้อยละ 11.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงโดยใน
ปีงบประมาณ 2559 คณะได้รับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกองคลัง เพียง 4 ,509,840 บาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางรายละเอียดรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรรประจ าเดือน 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 

2/2557 ครั้งที่ 4 (กองทุนกู้ยืม) 
1,191,180.- ธันวาคม 2558 

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 ครั้งที่ 1 (กองทุนกู้ยืม) 

434,400.- พฤษภาคม 2559 

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 ครั้งที่ 1 (กองทุนกู้ยืม) 

2,670,660.- มิถุนายน 2559 

4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 (เหมาจ่าย) 

213,600.- กรกฎาคม 2559 

 รวมทั้งสิ้น 4,509,840.-  
    หมายเหตุ... 



๑๐ 
 

หมายเหตุ : จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 6,407,840 บาทนั้น ได้รวมรายได้จากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล จ านวน 1 ,899,000 
บาท 

๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น  1,734,585.79  บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.52 ของ
หนี้สิน เพ่ิมขึ้น 1,198,262.74 บาทคิดเป็นร้อยละ 223.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นในส่วนของ                 
เจ้าหนี้ – กองคลัง และคณะพยาบาลศาสตร์มีความคล่องตัวทางการเงินสูงขึ้นและเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงิน
สดไดเ้ร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

อย่างไรก็ตามจากรายละเอียดในตารางการจัดสรรเงินของกองคลังดังกล่าว มิได้สะท้อนรายรับที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เนื่องจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ และภาคการศึกษาที่            
๑/๒๕๕๙  อันเป็นรายรับที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองคลังยังมิได้จัดสรรให้กับคณะเลย อีกท้ังยังมีรายรับ
ค้างจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาอ่ืนๆ อีกบางส่วนที่กองคลังยังมิได้จัดสรรให้กับคณะ ดังนั้น            
คณะจึงยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในการจัดท าบัญชี 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ 19 กันยายน ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษามาแล้ว จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑3,804,585.- บาท   

 

ตารางรายละเอียดรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร 
ประจ าเดือน 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 2 246,650.- มกราคม 2560 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 1,142,600.- กุมภาพันธ์ 2560 
3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ครั้งที่ 5 468,330.- มีนาคม 2560 
4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ครั้งที่ 5 7,480.- มีนาคม 2560 
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ครั้งที่ 6 5,440.- มีนาคม 2560 
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ครั้งที่ 1 5,600.- มีนาคม 2560 
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/255๘ ครั้งที่ 1 13,090.- มีนาคม 2560 
8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 ครั้งที่ 2 1,135.- เมษายน 2560 
9 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 5 2,717,540.- เมษายน 2560 

10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 4 861,230.- เมษายน 2560 
11 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 1,813,020.- พฤษภาคม 2560 
12 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 466,990.- พฤษภาคม 2560 
13 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 1 72,000.- พฤษภาคม 2560 
14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ครั้งที่ 1 99,600.- พฤษภาคม 2560 
15 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 1 600,000.- มิถุนายน 2560 
16 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 2 936,000.- มิถุนายน 2560 
17 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 2 276,000.- กรกฎาคม 2560 
18 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 

(เหมาจ่าย) 
2,016,120.- สิงหาคม 2560 

            

                                                                                                            ล าดับที.่.. 



๑๑ 
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร 
ประจ าเดือน 

19 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 
(เหมาจ่าย) 

2,043,760.- สิงหาคม 2560 

20 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ครั้งที่ 1  12,000.- กันยายน 2560 
 รวมทั้งสิ้น 13,804,585.-  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน               
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  และรายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะพยาบาลศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ       
  

 ๑.๒.๕  รายงานผลคดีอาญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
                                อุบลราชธานี รวม ๓ คดี  
     มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกร
ปฏิบัติการ)  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 คดีที่ ๑  คดีหมายเลขด าที่  666/๒๕๕8 คดีหมายเลขแดงที่  1468/๒๕๕8 ศาลจังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่าง นายสัมมนา มูลสาร โจทก์ กับนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จ าเลย ข้อหาข้อหาหม่ิน
ประมาทด้วยการโฆษณา  
  (๑) โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จ าเลยซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้กล่าวหมิ่นประมาทโจทก์ต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและการกระจายเสียง 
โดยกล่าวหาว่าโจทก์ในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วน
ร่วมในการกระท าความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา 
  (2) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุพัตรา ชาญชิตโสภณ และนางสาว
วาสินี พรรคทองสุข ผู้พิพากษา พิพากษาว่า ความรับผิดทางอาญาเป็นฟ้องซ้ า สิทธิการน าคดีอาญามาฟ้องในคดีนี้ย่อม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔) ส าหรับในคดีส่วนแพ่ง การกระท าของจ าเลย
เป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓ พิพากษาให้จ าเลยช าระค่าเสียหายแก่
โจทก์เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจ านวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ และให้จ าเลยโฆษณาค าพิพากษาโดย
ย่อในหนังสือพิมพ์รายวันมติชนและวารสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกัน โดยให้จ าเลยเป็น
ผู้ช าระค่าโฆษณา ยกฟ้องคดีส่วนอาญา  
  (๓) โจทก์ จ าเลยอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓  
  (๔) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ โดยนายเลิศชาย จิวะชาติ นายสมชาย ธารณธรรม 
และนายองอาจ แน่นหนา ผู้พิพากษา ซึ่งมีค าพิพากษายกฟ้องคดีอาญาดังกล่าว โดยพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนแพ่ง
ด้วย   
  (๕) โจทก์ ฎีกาเฉพาะคดีในส่วนแพ่ง 
 
                 (๖) เมื่อวันที่… 



๑๒ 
 
  (๖) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๐ ศาลฎีกา โดยนายสมชาย สินเกษม นายประทีป ดุลพินิจธรรมา และ
นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์ ผู้พิพากษาเจ้า ซึ่งมีค าพิพากษา สรุปความได้ว่า เมื่อมีสาเหตุให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนและเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และจ าเลยในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงจ าเป็นต้องจัดแถลงข่าวเพ่ืออธิบาย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้แก่บุคลากรกับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเผยแพร่ใบปลิว
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเหตุที่มีการชุมนุมปราศรัย เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและมีมูลความจริง และเป็นการ
กระท าในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ จ าเลยย่อมได้รับคุ้มครองจากการกระท าละเมิดในมูลคดีแพ่ง            
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้อง
จ าเลยให้รับผิดทางแพ่ง การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาคดีในส่วนแพ่งมานั้นจึงไม่ชอบ ไม่จ าต้อง
วินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้ออ่ืนอีกต่อไป 
  พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฎีกาโจทก์ ยกอุทธรณ์โจทก์และจ าเลย ยกค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ 
และค าพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีส่วนแพ่ง 
  (๗) ผลของค าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไม่มีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง 
 

  คดีที่ ๒ คดีหมายเลขด าที่ 581/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1289/2559 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี โจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข โจทก์ร่วม (ผู้เสียหาย) 
นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ข้อหาหม่ินประมาท ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  (๑) คดีนี้ โจทก์(พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี) ฟ้องว่าจ าเลยทั้งสี่ ได้ร่วมกันใส่ความผู้เสียหายโดย
การโฆษณาต่อประชาชนทั่วไป ในขณะที่ผู้เสียหาย(รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และปฏิบัติหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาและกิจการภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 อันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย 
  (2) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวรเมศฐ์ เกียรติฤทธินันท์  และ 
นางปรารถนา วัชรพงศ์ งามมิตรสมบูรณ์ ผู้พิพากษา ได้มีค าพิพากษาสรุปความได้ว่า จ าเลยที่ 2 และที่ 4 รับสารภาพ 
ส่วนจ าเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ ศาลมีค าสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจ าเลยที่ 1 และที่ 3 ภายใน 7 วัน ศาลจึงมี           
ค าพิพากษาว่า จ าเลยที่ 2 กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2) การกระท าของจ าเลยที่ 2 เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จ จ าคุก 1 ปี 
และปรับ 10,000 บาท ฐานร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 2 ครั้ง จ าคุกกระทงละ 4 เดือนและปรับ 2,000 บาท                                  
รวมจ าคุกท้ังหมด 1 ปี 8 เดือน และปรับ 14,000 บาท จ าเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจ าคุก 10 เดือน และปรับ 7,000 บาท ส่วนจ าเลยที่ 4 กระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 136 จ าคุก 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท จ าเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจ าคุก 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท โดยโทษจ าคุกจ าเลยที่ 2 และที่ 4 ให้รอการลงโทษไว้มี
ก าหนด 2 ปี 
  (๓) โจทก์ โจทก์ร่วม จ าเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ ท าให้คดีถึงที่สุด 
  คดีที่ ๓ คดีหมายเลขด าที่ ๑๔๒๓/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๓/๒๕๖๐ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี โจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข โจทก์ร่วม (ผู้เสียหาย)  
 
                  นายกังวาน... 



๑๓ 
 
นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ข้อหาหม่ินประมาท ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
  (๑) สืบเนื่องจากคดีหมายเลขด าที่ 581/2558  คดีหมายเลขแดงที่ 1289/2559 คดีนี้ โจทก์ 
(พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี) ได้แยกฟ้องนายกังวาน ธรรมแสง และนายสัมมนา มูลสาร เป็นคดีใหม่ โดยฟ้อง
ว่าจ าเลยทั้งสองได้ร่วมกันใส่ความผู้เสียหายโดยการโฆษณาต่อประชาชนทั่วไป ในขณะที่ผู้เสียหายด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปฏิบัติหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาและกิจการภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามกฎหมาย โดยจ าเลยทั้งสองได้น าเอกสารใบปลิวที่มีข้อความหมิ่นประมาทผู้เสียหายและเป็นข้อความอันเป็นเท็จ
แจกจ่ายเผยแพร่ในที่สาธารณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และน าเอกสารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และส่ง
เป็นจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ตามชื่อและที่อยู่ของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของจ าเลยทั้งสอง ระหว่างการพิจารณาคดี 
ผู้เสียหายได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วม และได้ยื่นค าร้องขอบังคับให้จ าเลยทั้งสองใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ท าละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ  
  (๒) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพรเทพ รัศมี และนางสาวอิษณี 
ก าลัง ผู้พิพากษา ได้มีค าพิพากษาสรุปความได้ว่า การบริหารงานของโจทก์ร่วมเป็นการบริหารงานภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด การที่จ าเลยทั้งสองส่งข้อความกล่าวหาโจทก์ร่วมจึงเป็นความเท็จและท าให้โจทก์ร่วม
ได้รับความเสียหาย เมื่อมีการน าข้อความเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นข้อความที่ใส่ความโจทก์ร่วมเป็นการใส่ความโจทก์ร่วมว่า
บริหารโดยไม่มีประสิทธิภาพ และไร้คุณธรรม ซึ่งโจทก์ร่วมเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้า
พนักงาน ดังนั้น การกล่าวโจมตีการปฏิบัติงานของโจทก์ร่วม จึงถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน                 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๖ ที่จ าเลยที่ ๑ ให้การว่าบัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจ าเลยที่ ๑                        
ถูกลักลอบน าไปใช้โดยที่จ าเลยที่ ๑ ไม่รู้ เป็นข้อต่อสู้ที่มีข้อพิรุธสงสัย รวมทั้ง ข้อต่อสู้ที่จ าเลยที่ ๒ กล่าวอ้างว่าการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจ าเลยที่ ๒ เป็นการส่งข้อมูลในฐานะที่เป็นประธานสภาอาจารย์เพ่ือหาข้อมูลจะมาใช้
ประชุมกับคณะกรรมการสภาอาจารย์ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้น ซึ่งหากพิจารณาประกอบ
พฤติกรรมทั้งหมดของจ าเลยที่ ๒ แล้ว เห็นว่า เมื่อจ าเลยที่ ๒ เป็นประธานสภาอาจารย์ สามารถที่จะเรียกบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมาสอบถามข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ลักษณะการสอบถามข้อมูลผ่านเครือข่ายในระบบ
คอมพิวเตอร์  
 พิพากษาว่า จ าเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖, ๓๒๖, ๓๒๘ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑) ประกอบกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระท าของจ าเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงานกับฐานร่วมกันน าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐาน
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จ ซึ่งเป็นกฎหมายหมายบทที่มี โทษหนักที่สุด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ รวม ๒ กระทง จ าคุกคนละ ๑ ปี ฐานร่วมดูหมิ่นเจ้าพนักงานกับฐานร่วมกันหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณาเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ แต่
ความผิดทั้งสองฐานมีอัตราโทษจ าคุกเท่ากัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงาน จ าคุกคนละ ๔ เดือน รวมจ าคุก
จ าเลยทั้งสองคนละ ๑ ปี ๔ เดือน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า ขณะกระท าความผิดจ าเลยทั้งสองเป็น
ข้าราชการและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่
ได้มากระท าความผิดเอง พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีสาเหตุรอการลงโทษ กับให้จ าเลยทั้งสองร่วมกัน 
                ชดใช้… 



๑๔ 
 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันท า
ละเมิด จนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ 
  (๓) จ าเลยทั้งสองได้อุทธรณ์ค าพิพากษา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 
   ๑. ค าพิพากษาศาลฎีกา ในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ที่ 3462/๒๕60               
คดีหมายเลขด าที่ 666/๒๕๕8 คดีหมายเลขแดงที่ 1468/๒๕๕8 ระหว่าง นายสัมมนา มูลสาร โจทก์ กับ                               
นางสาวนงนิตย์  ธีระวัฒนสุข จ าเลย ที่ศาลมีค าพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีอ านาจฟ้องจ าเลย จึงยกฟ้องโจทก์  
   ๒. ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีอาญา ในคดีหมายเลขด าที่ 581/2558  คดีหมายเลข
แดงที่ 1289/2559 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี โจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
โจทก์ร่วม (ผู้เสียหาย) นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จ าเลย ที่ศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลยที่ ๒ ได้
กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ (ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑) จึงพิพากษาจ าคุก 10 เดือน และปรับ 7,000 บาท 
จ าเลยที่ ๔ กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 (ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน) จ าคุก 2 เดือน และปรับ 
1,000 บาท โดยโทษจ าคุกจ าเลยที่ 2 และที่ 4 ให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 2 ปี  
   ๓. ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีอาญา ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๔๒๓/๒๕๕๙ คดีหมายเลข
แดงที่ ๗๓๓/๒๕๖๐ ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี โจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข โจทก์
ร่วม (ผู้เสียหาย) นายกังวาน ธรรมแสง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จ าเลย ที่ศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลยทั้งสองได้กระท า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ (ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน), ๓๒๖ (หมิ่นประมาท), ๓๒๘ (หมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑) 
ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จึงพิพากษาจ าคุกจ าเลยทั้งสองคนละ ๑ ปี ๔ เดือน และชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คดีนี้จ าเลยทั้งสองอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒.๖  การส่งมอบรายการครุภัณฑ์และอาคารให้แก่โรงเรียนมุกดาลัย  
  จังหวัดมุกดาหาร 

      นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ  สืบเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพัสดุ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2042/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรพัสดุของหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร นั้น   

ต่อมาคณะกรรมการได้สอบทานความมีอยู่จริงของพัสดุตามทะเบียนบัญชีคุมพัสดุและได้พิจารณา
จัดสรรพัสดุคงเหลือตามความมีอยู่จริงในทะเบียนคุมพัสดุ และใช้งานในส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเสนอความเห็นต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดีให้เห็นชอบใน
ด าเนินการส่งมอบ “พัสดุ” วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอาคารให้แก่โรงเรียนมุกดาลัยตามรายการ ดังนี้  

 
 
 

   ๑. ครุภัณฑ์… 



๑๕ 
 

1. ครุภัณฑ์ใช้งานได้และเสื่อมสภาพ  
1.1 ครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้  เป็นครุภัณฑ์ใช้งานประจ าที่อาคารเทพรัตน์คุรุปการ จ านวน 86 

(หมายเลข)  มูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,050,350.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยโรงเรียน 
มุกดาลัยมีความประสงค์จะขนย้ายพัสดุเองทั้งจ านวน  

1.2 ครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพใช้งานประจ าที่อาคารเทพรัตน์คุรุปการ จ านวน 130 รายการ
(หมายเลข) มูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,542,594.10.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาท-
สิบสตางค์) โดยโรงเรียนมุกดาลัยมีความประสงค์จะขนย้ายพัสดุเองทั้งจ านวน  

2. วัสดุคงทนใช้งานได้และเสื่อมสภาพและวัสดุสิ้นเปลือง 
2.1 วัสดุคงทนถาวรยังคงมีสภาพใช้งานได้  และใช้งานประจ าอาคารเทพรัตน์คุรุปการ               

จ านวน 345 รายการมูลค่าสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 60,470.- บาท (หกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยโรงเรียน        
มุกดาลัย มีความประสงค์จะขนย้ายพัสดุเองทั้งจ านวน  

2.2 วัสดุคงทนถาวรที่ช ารุด ประจ าอาคารเทพรัตน์คุรุปการ จ านวน 19 รายการ มูลค่าสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 109,700.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยโรงเรียนมุกดาลัย ประสงค์จะขนย้ายพัสดุเอง
จ านวน .  
   2.3 วัสดุสิ้นเปลืองใช้งาน ประจ าอาคารเทพรัตน์คุรุปการ จ านวน 45 รายการ  

3. สิ่งปลูกสร้าง  
3.1 อาคารเทพรัตน์คุรุปการ มูลค่า 19,799,000.- บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน-

บาทถ้วน)  ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ประจ าโรงเรียนมุกดาลัย มูลค่า 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน-
บาทถ้วน)  
 อนึ่งงานพัสดุ กองคลัง จะท าหลักฐานการส่งมอบพัสดุดังกล่าวแห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
การพัสดุ 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การส่งมอบรายการ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
อาคาร ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       - 
 

 

 

 

 

               ระเบียบวาระที่  ๔...    



๑๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3  

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
         นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นรายไตรมาส
เปรียบเทียบกับไตรมมาสก่อน  
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่                      
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ UBUFMIS ที่มี
หลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบการเงิน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส าหรับ
รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มี 

สินทรัพย์รวม มีจ านวน 3,945.77 ล้านบาท จ าแนกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 918.76 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 3,027.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.28 และ 76.72 ของจ านวน
สินทรัพย์รวมทั้งหมด ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็น อาคารและอุปกรณ์ จ านวนสุทธิ 3,027.01 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 453.77 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 337.78 ล้านบาท ลูกหนี้ระยะสั้น 
จ านวน 119.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.72 , 11.50 ,8.56 และ 3.02 ของจ านวนสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
ตามล าดับหนี้สินรวม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวน 516.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของ
สินทรัพย์รวม โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้ระยะสั้น จ านวน 137.07 ล้าน
บาท เงินรับฝากระยะสั้น จ านวน 75.80 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร) 
จ านวน 304.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 ,1.92 และ 7.71 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ  

สินทรัพย์สุทธิ มีจ านวน 3,428.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.90 ของสินทรัพย์รวม 
รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานจ านวนรวม 972.47 ล้านบาท    
      โดยประกอบ... 



๑๗ 
 
โดยประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล  จ านวน 742.09 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 74.85 ของรายได้รวมจากการ
ด าเนินงาน รายได้จากเงินนอกงบประมาณ (รายได้มหาวิทยาลัย) จ านวน 230.38 ล้านบาท  ซึ่งรายได้จากเงินนอก
งบประมาณ(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ จ านวน 130.68 ล้านบาท 
รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค จ านวน 60.25 ล้านบาท รายได้อ่ืน (รายได้ค่าเช่าของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ) 
จ านวน 39.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 , 6.08 และ 3.98 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน ตามล าดับ
และรายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงานจ านวน 19.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92  ของรายได้รวมจากการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560  เป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 844.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.16 ของรายได้
รวมจากการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 461.69 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 
201.87 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวน 84.96 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 33.64 ล้านบาท ค่าวัสดุ จ านวน 
31.19 ล้านบาท ค่าตอบแทน จ านวน 30.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.57 , 20.36 , 8.57 , 3.39 , 3.15  
และ 3.11 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมดตามล าดับ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน  จ านวน 8.70 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด  

ดังนั้น ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่  3) มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                             
จ านวน 138.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.96 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาสที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส าหรับรอบระยะเวลา   
9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (UBUFMIS) 
              3. การวิเคราะห์งบการเงิน  
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบกองคลังประสานกับคณะต่างๆ ในการตรวจสอบเงินรายได้คงเหลือสะสมระหว่างคณะและ          
กองคลังให้ตรงกัน  และมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒. มอบกองคลังด าเนินการจัดท าข้อมูลรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี  ซึ่งเป็น
รายรับที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาในช่วงปีงบประมาณต่างๆ  และน าเสนอเข้าที่ประชุม   
สภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
     
   มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงิน ไตรมาสที่  ๓ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

                   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติ... 



๑๘ 
 
    ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติมประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
              พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒๓ ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการ
พิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน ๑ โครงการงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๓๑๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อย-
สิบหกบาทถ้วน) โดยสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที่ คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑ ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร
งานวิจัยฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้
สิทธิใช้
ประโยชน์
ผลงานวิจัย 

โครงการให้สิทธิ
ใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย 
“ผลิตภัณฑ์จาก 
งา” 

ไม่ได้ประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวด ๓ เรื่องการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และการจัดสรร
ผลประโยชน์ ข้อ ๑๘ ก าหนดให้มี
การจัดสรรแก่ผู้มีสิทธิได้รับจาก
รายได้สุทธิให้แก่ นักวิจัย : คณะ : 
มหาวิทยาลัย ในสัดส่วน ๗๐ : 
๑๕ : ๑๕ 

๑๐๑,๓๑๖ 

รวม   ๑๐๑,๓๑๖ 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๓๑๖ บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) 

 

                มติที่ประชุม... 



๑๙ 
 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก 
  น้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  โดยพิจารณาใช้งบประมาณรายจ่ายจาก 
  ดอกเบี้ยรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสขุ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ น าเสนอ 

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑) ตามบันทึกข้อความที่  ศธ ๐๕๒๙.๒.๕/๑๐๒ งานยานพาหนะ 

กองกลาง มีหน้าที่หลักคือให้บริการด้านยานพาหนะเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ กิจการนิสิต 
งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมีรถบัสไว้ใช้ให้บริการส่วนกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย              
จ านวน ๔ คัน 

โดยในปัจจุบันรถบัสโดยสารดังกล่าวให้บริการด้านการเรียนการสอน และออกฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีจ านวนหน่วยงานที่ขอใช้ทั้งสิ้น ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัยฯ และ 
๔ ส านัก  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

รถบัสโดยสาร จ านวน
ที่นั่ง 

ปี พ.ศ. 
ที่จัดชื้อ 
(ปีท่ี

ได้มา) 

อายุ
การใช้
งาน 
(ปี) 

จ านวน เที่ยว 
(ต.ค. ๒๕๕๙ 

- ก.ค. 
๒๕๖๐) 

ค่าซ่อมบ ารุงรถ
ที่มีอายุเกินกว่า 
๒๐ ปี ข้ึนไป 

(บาท) ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ๒๕๖๐ 

จ านวน
หน่วยงานที่
ขอใช้ (ต.ค. 
๒๕๕๙ - 

ก.ค. 
๒๕๖๐)  

    

๑ ฮีโน่รถโดยสารแอร์ ๔๓ นั่ง ๒๕๕๑ ๙ ๑๗๔ - ๑๓ 
๒ วอลโว่รถโดยสารแอร์ ๔๕ นั่ง ๒๕๔๙ ๑๑ ๑๗๘ - ๑๔ 
๓ อีชูซุรถโดยสารแอร์ ๔๕ นั่ง ๒๕๓๘ ๒๒ ๙๖ ๒๙๕,๐๓๐.๖๔ ๑๒ 
๔ นิสสันรถโดยสารแอร์ ๔๘ นั่ง ๒๕๓๖ ๒๔ ๑๓๒ ๘๘๙,๑๐๑.๖๙ ๑๓ 

 
 

ดังนั้น งานยานพาหนะกองกลางส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อรถบัสโดยสารมาทดแทนคันเก่า (ทดแทนรายการล าดับที่ ๓-๔) เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 
และสวัสดิภาพของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นจ านวน ๒ คัน รายการครุภัณฑ์รถยนต์
โดยสารปรับอากาศ คันละ ๖,๓๐๐,๐๐๐*๒ คัน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสน
บาทถ้วน) 

 ๒)  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๑/๑๐๓๖ ส านักงานรักษา 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 
จ านวน ๑ คัน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
        เนื่องจาก... 



๒๐ 
 

เนื่องจากในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเกิดขึ้นภายใน
อาคาร และเกิดจากไฟป่าหลายครั้ง โดยสามารถสรุปสถิติ ได้ดังนี้  

ล าดับที่ ลักษณะการเกิดเหตุ จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 
      
๑ ไฟไหม้ป่า/ทุ่งนาไกลที่พักอาศัย ๑๖ 
๒ ไฟไหม้ป่าระดับรุนแรง ๕ 
๓ ไฟไหม้ป่า/ทุ่งนาใกล้ที่พักอาศัย/ตึกกิจกรรม ๑ 
๔ ไฟไหม้บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังเรียนรวม ๕ ๑ 
๕ ไฟไหม้ห้องปฏิบัติการ/ที่พักอาศัย ๓ 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร มีรถดับเพลิงที่ ใช้ งานในปัจจุบัน             
จ านวน ๑ คัน ซึ่งได้รับบริจาคจากทางสโมสรโรตารี่จังหวัดอุบลราชธานี มอบให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยสภาพปัญหาในปัจจุบันมีดังนี้ 

ล าดับ สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
๑ รถดับเพลิงที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุการใช้งานกว่า ๑๑ ปี ระบบอะไหล่ช ารุด และอยากต่อการหา

อะไหล่มาทดแทน เนื่องจากอะไหล่บางชิ้นส่วนเลิกผลิต 
๒ การขอความช่วยเหลือช่วงเวลากลางคืนไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบริเวณใกล้เคียงไม่ได้รับการ

สนับสนุนรถดับเพลิง โดยได้รับแจ้งว่า ไม่มีคนขับรถในเวลากลางคืนท าให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง 
๓ รถดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ในการนี้ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือป้องกันการเกิด
อัคคีภัย และเหตุดังกล่าว เพ่ือระงับเหตุได้ทันท่วงที ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อทางทรัพย์สินของทางราชการ และต่อ
ชีวิตบุคลากร นักศึกษา จึงใคร่ขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ รายการรถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน                        
เป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้งบประมาณจากดอกเบี้ยรับ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีงบประมาณยอดรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 
๔๕,๒๘๕,๖๔๕.๖๓ บาท (สี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) โดยขอใช้
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดชื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์                
เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 

             ๔.๑.๑.๔  แผนปฏิบัติ... 



๒๑ 
 
 ๔.๑.๑.๔  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 

            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
        นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ น าเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่กองแผนงานได้เสนอวาระแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

กองแผนงานไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๔๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท จากเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ 
บาท และประมาณการรายรับจากเงินรายได้ จ านวน ๗๙๙,๐๐๐,๒๐๐ บาท โดยประมาณการเงินรายได้มาจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงาน  โครงการวิจัย  บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
เงินบริจาค รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน ดอกเบี้ยรับ และเงินคงเหลือสะสม  และประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
๑,๗๔๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท จากเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท และประมาณการรายรับจากเงิน
รายได้ จ านวน ๗๙๙,๐๐๐,๒๐๐ บาท (ตั้งงบประมาณแบบสมดุล) ดังนี้ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประมาณการรายรบั รวมทั้งสิ้น ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได ้ เงินงบประมาณ 
แผน่ดนิ 

เงินรายได ้ เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

1 คณะ
เกษตรศาสตร์ 

21,651,900 3,274,900 24,926,800 21,651,900 3,274,900 24,926,800 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 52,619,700 34,642,700 87,262,400 52,619,700 34,642,700 87,262,400 

3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

64,499,500 7,735,100 72,234,600 64,499,500 7,735,100 72,234,600 

3 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

7,529,400 914,000 8,443,400 7,529,400 914,000 8,443,400 

4 คณะเภสัชศาสตร์ 25,122,100 9,789,100 34,911,200 25,122,100 9,789,100 34,911,200 

5 วิทยาลัยแพทย์ฯ 84,550,100 94,435,900 178,986,000 84,550,100 94,435,900 178,986,000 

6 คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

16,293,200 14,379,300 30,672,500 16,293,200 14,379,300 30,672,500 

7 คณะศิลปศาสตร์ 41,645,800 1,881,400 43,527,200 41,645,800 1,881,400 43,527,200 

8 คณะบริหาร
ศาสตร์ 

83,015,400 1,646,900 84,662,300 83,015,400 1,646,900 84,662,300 

9 คณะนิติศาสตร์ 20,436,600 343,500 20,780,100 20,436,600 343,500 20,780,100 

10 คณะรัฐศาสตร์ 24,340,900 861,600 25,202,500 24,340,900 861,600 25,202,500 

11 ส านักงาน
อธิการบดี * 

234,782,300 755,413,900 990,196,200 234,782,300 755,413,900 990,196,200 
 

12 เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย 

44,422,200 - 44,422,200 44,422,200 - 44,422,200 



๒๒ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้ เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

13 ส านัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

16,125,900 18,173,500 34,299,400 16,125,900 18,173,500 34,299,400 

14 ส านักวิทยบริการ 16,306,600 4,337,500 20,644,100 16,306,600 4,337,500 20,644,100 

15 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

25,962,600 75,500 26,038,100 25,962,600 75,500 26,038,100 

16 สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

11,200,000 - 11,200,000 11,200,000 - 11,200,000 

17 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

8,496,000 - 8,496,000 8,496,000 - 8,496,000 

ผลรวมทั้งหมด 799,000,200 947,904,800 1,746,905,000 799,000,200 947,904,800 1,746,905,000 
 

หมายเหตุ : 
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว) และงบเงินอุดหนุนท่ัวไปค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ ตั้งประมาณรายจ่ายท่ีส านักงานอธิการบดี 
๒. งบเงินอุดหนุนท่ัวไป แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการจัดสรรโดยส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ 

ในเบื้องต้นต้ังประมาณรายจ่ายท่ีส านักงานอธิการบด ี
๓. งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานการให้บริการวิชาการ อยู่ระหว่างการยืนยันโครงการและงบประมาณ 

ระหว่างคณะและส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ ในเบื้องต้นต้ังประมาณการรายจ่ายท่ีส านักงานอธิการบดี 
๔. งบรายจ่ายอื่น แผนงานบูรณาการ ตั้งประมาณการรายจ่ายท่ีต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 
 

 ดังนั้น สรุปประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๔๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท 
 เงินรายได้ จ านวน  ๗๙๙,๐๐๐,๒๐๐ บาท โดยจ าแนกเป็น 

- ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕๖,๘๗๖,๓๐๐ บาท 
- ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงาน เงินสนับสนุน 

 จากหน่วยงานภายนอก เงินบริจาค รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน ดอกเบี้ยรับ        
    จ านวน ๓๐๒,๓๓๕,๙๐๐ บาท 
- เงินคงเหลือสะสมอยู่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จ านวน ๓๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๖,๙๐๕,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 
 เงินรายได้ จ านวน  ๗๙๙,๐๐๐,๒๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 

 
 

จากแผน... 



๒๓ 
 

จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงานตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
สมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้  

คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
พิจารณาน าเงินคงเหลือสะสมมาสมทบในภาครับเพื่อให้สมดุลกับแผนภาคจ่าย เนื่องจากมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
และจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 
39,688,000 บาท ดังนี้ 

 

คณะ/หน่วยงาน เงินคงเหลือสะสม
อยู่มหาวิทยาลัย 

เงินคงเหลือสะสม
อยู่หน่วยงาน 

ผลรวมทั้งหมด 

๑. คณะบริหารศาสตร์ 15,842,000 - 15,842,000 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,794,100 - 5,794,100 
๓. คณะเภสัชศาสตร์ 226,300 1,500,000 1,726,300 
๔. คณะวิทยาศาสตร์ 285,000 3,996,000 4,281,000 

     ๕.  คณะศิลปศาสตร์ - 8,000,000 8,000,000 
๖. ส านักงานอธิการบดี 1,088,300 - 1,088,300 
๗. ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
2,596,300 - 2,596,300 

     ๘.  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี - 360,000 360,000 
ผลรวมทั้งหมด 2๖,๑๙2,000 13,๔๙6,000 39,688,000 

 

คณะบริหารศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณ
จ านวน 15,842,000  บาท  เพ่ือด าเนินการดังนี้  

๑.) จัดซื้อทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  ส าหรับห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเรียนรวม ๑ (CLB)  และห้องอาหาร ห้องประชุม  
ห้องสมุด ห้องคณบดี ณ อาคารหลังใหม่คณะบริหารศาสตร์   จ านวน 7,187,000 
บาท 

๒.) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบตั้งโต๊ะ (ส าหรับติดตั้งในห้องบรรยาย)  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ส าหรับ
ประมวลผลด้านกราฟิค)  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (ส าหรับงานประมวลผล)  เครื่อง
ส ารองกระแสไฟฟ้า  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบหลายหน้าที่  
(Multifunction Laser Printer) จ านวน 1,925,000 บาท 

๓.) ปรับปรุงอาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังเดิม)  เพ่ือทาสีกันซึมดาดฟ้าชั้น 4  เพ่ือปรับปรุง
ฝ้า ห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 4 พร้อมระบบไฟฟ้า  เพ่ือทาสีภายนอกอาคารและทางเดิน
ภายในอาคาร  ปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 1 และ 2   จ านวน 3,130,000 บาท 

 
                ๔) ปรับปรุง… 



๒๔ 
 

๔.) ปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่รอบนอกอาคารคณะบริหารศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง
คณะ   และเพ่ือปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึกอาคารเรียนรวม 1 (CLB 1)  ถึงบริเวณ
ด้านหลังคณะบริหารศาสตร์  จ านวน 1,550,000 บาท 

๕.) ปรับปรุงพ้ืนที่รอบและโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  เพ่ือปรับปรุงคลองและระบบบ าบัด
ด้านหลังโรงอาหาร  และเพ่ือปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร  จ านวน 1,350,000 บาท 

๖.) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โดยสร้างสะพานพร้อม
ขุดลอกคลองรอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จ านวน 350,000 บาท 

๗.) ปรับปรุงห้องเรียน CLB 1 ชั้น 3   จากห้องเรียนทั้ง ๓ ห้อง ให้เป็น ๑ ห้องเรียน ทาสี
ภายในห้องเรียน ปรับปรุงระบบฝ้า ไฟฟ้า กระจก พ้ืนกระเบื้องยางจ านวน 350,000 
บาท 

                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้
งบประมาณจ านวน ๕,๗๙๔,100 บาท   เพ่ือด าเนินการดังนี้   

1.) เพ่ือสนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ฉบับที่ 27/2553, 84/2554, 104/2554 เรื่องการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการใช้เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.) เพ่ือสนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับ 
นักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัย  ข้อที่ ๑ และ ๒ รวมจ านวน 3,911,800 บาท  ซึ่งจัดสรร
จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว และรอการ
เบิกจ่าย โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นเงินสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ
เพ่ือเป็นทุนส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น 

3.) ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๘๑,๗๐๐ บาท 

4.) ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
(อาคาร EN๕ ห้อง ๕๓๕) จ านวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท  

5.) ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
(EN3 ห้อง CNC) จ านวน ๑๐๑,๒๕๐ บาท 

6.) ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน 340,๐๐๐ บาท 

7.) ปรับปรุงห้องประชุม/ห้องสัมมนาส าหรับการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน ๑๕๓,๕๐๐ บาท 

8.) จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ   จ านวน 26,2๐๐ บาท 

๑๐.)  ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ภาควิชา 
        วิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน ๕8๒,15๐ บาท  
 
        ๑๑.)  ปรับปรุง... 



๒๕ 
 

๑๑.)  ปรับปรุงห้องพักเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

                           ๑๒.)  จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการแก่นักศึกษาและหน่วยงานภายนอก   
                                   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท  
 

                     คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณ
จ านวน 1,726,300 บาท เพ่ือด าเนินการดังนี้   

1.) งานซ่อมหลังคาอาคารคณะเภสัชศาสตร์ที่ช ารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน มีหลาย
จุดที่มีน้ ารั่วซึม ท าให้เกิดปัญหาการใช้งานอาคารในระยะยาว จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

2.) งานซ่อมฝ้าเพดานภายในอาคาร (ห้องปฏิบัติการชั้น ๑, ๒, ๓ และ ๔) ห้องประชุม
ไพโรจน์ทรัพยานนท์/ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย/ห้องพักคณบดีบริเวณชั้น 2 ห้อง
บรรยายและพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในอาคาร  เนื่องจากปัญหาน้ ารั่วซึม ท าให้ฝ้าเพดานมีการ
ช ารุด ก่อให้เกิดอันตรายแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

3.) งานซ่อมพ้ืน/ผนังที่แตกร้าวภายในอาคาร เพ่ือป้องกันการทรุดตัว จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

4.) งานซ่อมระบบน้ าประปา-ท่อน้ าทิ้งภายในอาคาร จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
5.) งานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
6.) งานซ่อมระบบลิฟท์รวมทั้งการบ ารุงรักษาเพ่ือให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน   จ านวน 

๖๐,๐๐๐ บาท 
7.) งานซ่อมห้องน้ า -สุขภัณฑ์ภายในอาคาร/ท่อน้ าดี/ท่อน้ าทิ้งในจุดที่ช ารุด   จ านวน 

๑๓๐,๐๐๐ บาท 
8.) งานซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น การก าจัดเชื้อรา/ก าจัดปลวก จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
9.) ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งบริเวณรอบหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภา

ตถาคต  เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการสร้าง
หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคตจากผู้มีจิตศรัธาร่วมบริจาค  และการด าเนินการ
ก่อสร้างหอพระดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  แต่ยังต้องมีการปรับแต่งภูมิ
ทัศน์โดยรอบให้พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  จึงจ าเป็นต้องขอน าเงินเหลือ
จ่ายสะสมจากเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาคมาตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 226,300 บาท 

 

                     คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณ
จ านวน  4,281,000 บาท เพ่ือด าเนินการดังนี้   

๑.) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ า ท่อน้ า อ่างน้ า ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ของอาคารปฏิบัติการชีวภาพ อาคารปฏิบัติการเคมี อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ เนื่องจาก
ระบบน้ ามีอายุการใช้งาน กว่า 20 ปี ท่อน้ าเสื่อมสภาพ  เนื่องจากน้ าเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.) ปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนผิวโต๊ะปฏิบัติการ เนื่องจากอายุการใช้งานกว่า 20 ปี พ้ืนผิว
โต๊ะ ช ารุด แตก และหลุดร่อน ห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการชีวภาพ BiO1201, 
1202, 1203, 1205, 1302  อาคารปฏิบัติการเคมี CHEM1202, 1203, 1205,  
 

            1301… 



๒๖ 
 

1301, 1302, 1303, 1401, 1402, 1403 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ PHY1210, 
1211, 1301, 1315, 1317, 1401, 1417  จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ไฟส่องสว่าง อาคารปฏิบัติการเคมี CHEM1202, 1203, 1205, 
1301, 1302, 1303, 1401, 1402, 1403 อาคารวิจัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 2 และชั้น 4  จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.) ช าระหนี้ค่าไฟฟ้า ประจ าเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560 จ านวน 2,000,000 บาท 
๕.) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การยาง ประกอบด้วยเครื่องฉีดพลาสติก 1 ชุด จ านวน 

210,000 บาท  และเครื่องอัดเบ้าหล่อเย็นพลาสติก 1 ชุด จ านวน 75,000 บาท รวม
จ านวน ๒๘๕,000 บาท 

๖.) จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การเรียนการสอน และเพ่ิมความ
ปลอดภัย (พัฒนาระบบ e-metting, e-document) ประกอบด้วยเครื่องสแกนเอกสาร 
ราคาเครื่องละ 36,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 36,000 บาท และราคาเครื่อง
ละ 20,000 บาท จ านวน 6 เครื่อง จ านวน 120,000 บาท  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
(visualizer)  ราคาเครื่องละ 24,000 บาท จ านวน 10 เครื่อง จ านวน 240,000 บาท 
และชุดกล้องวงจรปิด จ านวน 100,000 บาท  รวมจ านวน ๔๙๖,000 บาท 
 

                     คณะศิลปศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย   โดยใช้งบประมาณ
จ านวน  8,000,000 บาท เพ่ือด าเนินการดังนี้  

1.) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2559-2560 จ านวน 5,500,000  
บาท 

2.) เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ประจ าห้องเรียนประจ าคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 2 อาคารเพ่ือ
ทดแทนเก้า อ้ีที่ช ารุดในห้องเรียน จ านวน 500 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท จ านวน  
500,000 บาท 

3.) ปรับปรุงพ้ืนที่อาคารสถานที่ และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และโรง
ละครคณะศิลปศาสตร์ อาคารภาษาและวัฒนธรรม  (ILC) ตึกคณะศิลปศาสตร์ (LA)  
จ านวน ๒,000,000 บาท   

 

ส านักงานอธิการบดี : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นทุนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี 2556 – 2560  โดยใช้งบประมาณจ านวน 1,088,300 บาท (ตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555) 

 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการช าระเงินคืนค่าหอพักนักศึกษา จ านวน 2,596,300 บาท 
 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์  โดยใช้งบประมาณจ านวน 360,000 บาท บาท 

ทั้งนี้  ส านักงานอธิการบดีได้ขออนุมัติใช้งบประมาณจากดอกเบี้ยรับ จ านวน ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จ านวน ๒ คันๆ ละ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน ๑ คันๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม 
 
                งบประมาณ... 



๒๗ 
 
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน และให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บรรจุแผนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ/หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๓,๑๒๔ บาท จ าแนกเป็น
ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม จ านวน ๖,๗๐๓,๐๕๐ บาท  เพิ่มปริมาณผลผลิต จ านวน ๑,๒๐๘,๙๔๐ บาท             
เพิ่มประสิทธิภาพ จ านวน ๖,๒๓๙,๑๗๐ บาท  และเพิ่มผลผลิตใหม่ จ านวน ๔๐๑,๙๖๔ บาท ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

คณะ/วทิยาลัย/ส านกั งบประมาณ (บาท) 

ทดแทน
ของเดิม 

เพิ่มปริมาณ
ผลผลติ 

เพิ่มประสทิธภิาพ เพิ่มผลผลติใหม ่ ผลรวมทั้งหมด 

1 คณะเกษตรศาสตร์ - - 461,000 - 461,000 

2 คณะนิติศาสตร์ 35,000 - 327,500 - 362,500 

3 คณะบริหารศาสตร์ 830,000 - 1,095,000 - 1,925,000 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ 92,300 17,000 342,000 - 451,300 

5 คณะเภสัชศาสตร์ 612,000 - 105,000 - 717,000 

6 คณะรัฐศาสตร์ - 66,000 100,000 120,000 286,000 

7 คณะวิทยาศาสตร์ 803,000 403,900 - - 1,206,900 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 482,000 20,000 472,300 - 974,300 

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม 

- - 105,000 - 105,000 

10 คณะศิลปศาสตร์ 870,600 150,000 - - 1,020,600 

11 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

80,000 20,000 - - 100,000 

12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

324,000 220,000 310,000 - 854,000 

13 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1,432,000 - 2,245,000 - 3,677,000 

14 ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

89,000 - 116,000 - 205,000 

15 ส านักวิทยบริการ 52,000  274,500 - 326,500 
16 สถานปฏิบัติการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 
- 41,000 - - 41,000 

17 ส านักงานอธิการบดี 1,001,150 271,040 285,870 281,964 1,840,024 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ (บาท) 6,703,050 1,208,940 6,239,170 401,964 14,553,124 
 

ข้อมูลจากส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560 
  เพื่อให…้ 



๒๘ 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองแผนงาน    
ใคร่ขอเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ทั้งนี้  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านของมหาวิทยาลัย (ตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบาย
จัดสรร 

งบประมาณ (บาท) การจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 1,162,029,600 66.52 

1.1 งบบุคลากร 30.00 783,709,300 44.86 
1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษาและจดัการศึกษา 20.00 186,445,000 10.67 

1.3 งบลงทุน 15.00 191,875,300 10.98 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย 8.50 92,191,800 5.28 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 13.00 187,265,000 10.72 

3.1 บริการวิชาการแก่นักศึกษา 3.00 6,303,700 0.36 
3.2 บริการวิชาการส าหรับบุคคลภายนอก 10.00 180,961,300 10.36 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.50 10,496,100 0.60 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10.00 260,419,800 14.91 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 1.50 20,262,500 1.16 
6.1 สายวิชาการ 1.00 12,828,700 0.73 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 7,433,800 0.43 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 14,240,200 0.82 

รวม 100.00 1,746,905,000 100.00 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑) พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์        
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งสิ้น ๓๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) กรณีของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีประมาณการรายจ่ายที่ปรากฏใน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณมีเพียงเฉพาะงบบุคลากร และค่าใช้สอยในการด าเนินงานบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุม
ในกิจกรรมการด าเนินงานทุกด้าน ดังนั้น จะขอเสนอแผนการใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในภาพรวม เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไป 

๓) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 

            ที่ประชุม... 



๒๙ 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตาม
สัดส่วนของนโยบายการจัดสรรในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
หรือไม่หากไม่เป็นไปตามสัดส่วนดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยน างบประมาณเงินรายได้ไปสมทบเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ได้สัดส่วน
ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ ที่ก าหนดไว้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนสัดส่วนงบประมาณตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับสถานะ          
การด าเนินงานจริง เช่น กรณีงบประมาณบุคลากร  และงบประมาณด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป็นต้น 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรน าเงินรายได้ในส่วนของเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตที่อยู่คณะต่างๆ    
มารวบรวมไว้ที่ส่วนกลางกองคลัง 

 

        มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

  ๔.๑.๒.๑  การส่งมอบรายการครุภัณฑ์และอาคารให้แก่โรงเรียนมุกดาลัย  
     จังหวัดมุกดาหาร 
 

 (ย้ายไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่องแจ้งเพี่อทราบ) 
 

   ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ของ 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
        (ณ สิ้นไตรมาส ๓) 

      นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม           
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
 
 
              ๑. แผนยุทธศาสตร์… 
 



๓๐ 
 
๑. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๑.๑ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๒๗ ๖๕.๘๕ 
๑.๒ ตัวชีว้ัดที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๑ ๒.๔๓ 
๑.๓ ตัวชีว้ัดที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยัง
ไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

๑๓ ๓๑.๗๒ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและ

เป็นผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อ
เทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี    

สรุปผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ๕ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓  ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุด
การด าเนินงาน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ คือ จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ก าหนดค่าเป้าหมาย
ไว้ที่ ๒๐ ผลงาน มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ ๘ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการ
ด าเนินงานจาก ๕ คณะ ยังเหลือคณะที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานอีก ๖ คณะ ซึ่งมีค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔ ผลงาน ซึ่งคาดว่าจะท าให้มีนวัตกรรม
ของนักศึกษาต่อปี ทั้งหมด ๑๒ ผลงาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ -
นานาชาติ และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และ              
เชิงพาณิชย์ 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุด
การด าเนินงาน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ดังนี้  

 
 
 

๑. จ านวน… 



๓๑ 
 

๑. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ๑๕ ผลงาน มีผลการด าเนินงานอยู่ที่           
๑๓ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗  แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการด าเนินงานจาก ๘ คณะ ยังเหลือคณะที่
ต้องรายงานผลการด าเนินงานอีก ๓ คณะ ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

๒. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ 
อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย

ที่ก าหนด ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุด
การด าเนินงาน จ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ดังนี้ 

๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ๙๕ โครงการ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑      
แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการด าเนินงานจาก ๗ คณะ ยังเหลือคณะที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานอีก             
๔ คณะ ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยของจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐  มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ ๕๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๖  แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการด าเนินงานจาก          
๗ คณะ ยังเหลือคณะที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานอีก ๔ คณะ จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐              
อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ 

๔. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ๕ ราย มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ ๑ ราย                              
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการด าเนินงานจาก ๕ คณะ ยังเหลือคณะที่ต้องรายงานผล
การด าเนินงานอีก ๖ คณะ จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

๕. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
วัดผลการด าเนินงาน ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

    เป้าประสงค์… 



๓๒ 
 

เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม          
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๙ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุด
การด าเนินงาน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓ ดังนี้ 

๑. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ากิจกรรมต่อปี ก าหนดค่าเป้าหมาย
ไว้ที่ ๗๕ กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ ๕๑ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๖๘  แต่เนื่องจากบางโครงการยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จท าให้ยังไม่สามารถน าไปเผยแพร่ได้ ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือน กันยายน 
๒๕๖๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ก าหนดค่าเป้าหมาย
ไว้ที่ร้อยละ ๘๐ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ ๗๗.๒๕  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลการ
ด าเนินงานจาก ๖ คณะ ยังเหลือคณะที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานอีก ๕ คณะ ท าให้จะสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ๒ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน                          
๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๑  ดังนี้ 

- ตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
๑. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่        

ระดับ ๔  มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ ๓.๙๑  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕ 
- ตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนโลยีดิจิดัลมาใช้ในการด าเนินการ อยู่ระหว่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวัดผลการด าเนินงาน ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

๒. ร้อยละ… 



๓๓ 
 

๒. ร้อยละของรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย จาก Base line ปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวัดผลการด าเนินงาน           
ท าให้จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

๓. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวัดผลการด าเนินงาน ท าให้จะสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานได้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
๔ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้     
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่าง
รู้เท่าทัน 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
 

            ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

๒.๑ ตัวชี้วัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๑๐ ๒๐ 
๒.๒ ตัวชีว้ัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  ๘ ๑๖ 
๒.๓ ตัวชีว้ัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓๒ ๖๔ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป       
                                  

                 มติที่ประชุม...  



๓๔ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
       ๔.๒.๑  การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง                                  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๒ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องด้วย                                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ได้ครบก าหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงท าให้ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งใหร้องศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

          ๔.๒.๒  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติ                               
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ 
นายโกเมท ทองภิญโญชัย  ต าแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด         
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่ าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

          ๒) ให้ค าปรึกษา… 



๓๕ 
 
 ๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  
๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  
   (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 

    (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                  
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม  สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย     
ให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น 
การท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง  การบริหารการเงินและพัสดุ  การเตรียมและการจัดท า
ค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท             
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑   

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑   
          ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๓๖ 
 
   ๔.๒.๓  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๕๘  จ านวน ๓ คน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา                                
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สิน
ค้างช าระซึ่งปัจจุบันทั้งสามคนได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือ        
ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๓ คน จ าแนกตาม
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี ้

๑. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑ คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑ คน 

๓. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

 

 และใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดล าดับขั้นตอน ข้อบังคับ/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. กรณีนางสาวศิรินทร์  ทรงวิจิตร รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 
 ๑.๑ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วย                               
กิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว  ตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๑.๒ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๙ และได้รับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๙๖ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรเกษตรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๔ ข้อ ๑๑ และสรุปเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดไว้ดังนี้  
  การวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขภายหลัง  
 

                 สรุปเกณฑ์… 



๓๗ 
 
 สรุปเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) ดังนี้ 
 - ระยะเวลาศึกษาปกติ ๔ ปี และสามารถศึกษาไม่เกิน ๘ ปี 
 - เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ๒.๐๐ 
 - เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีพบังคับในกลุ่มวิชาชีพของสาขาไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือไม่ต่ ากว่า C          
ทุกรายวิชา 
 - ต้องเรียนรายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขตามหมวดวิชาฯ ดังแสดงตาม
ภาคผนวก ฌ 
 ๑.๓ จากรายละเอียดข้อ ๑.๒ นางสาวศิรินทร์  ทรงวิจิตร รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ ไม่ผ่านเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ยื่นค าร้องต่อคณะสังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในช่วงของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘ ส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้ เบื้องต้นงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาได้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และน าเสนอต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา              
ในคราวประชุมเวียนวาระพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๙  
 จากรายละเอียดข้อ ๑.๑ - ๑.๓ จึงมีประเด็นประกอบการพิจารณาการขออนุมัติอนุปริญญาส าหรับ                
นางสาวศิรินทร์  ทรงวิจิตร รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน  ดังนี้ 
 (๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ นางสาวศิรินทร์  ทรงวิจิตร รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ ศึกษา
วิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต  และศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนด ๕ หน่วยกิต                    
รวมทั้งสิ้นศึกษาจ านวน ๑๔๐ หน่วยกิตแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามก าหนดของ
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากได้รับคะแนนเฉลี่ยใน
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๙๖ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เท่ากับ ๒.๐๙  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑          
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผลค่า
คะแนนแล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษา           
ผู้นั้นศึกษาต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะ
เป็นการสิ้นสภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 
 
 

              (๒) นางสาวศิรินทร์...   



๓๘ 
 
 (๒) นางสาวศิรินทร์  ทรงวิจิตร รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้พิจารณาการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตาม
เกณฑท์ีบ่ัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๙ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

๒. กรณีนายธานี  อุทธจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๐๐๔๑๙ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
 ๒.๑ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิต         
ตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว ตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒.๒ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๔ ได้รับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๘๒ และในหมวดเดียวกันนี้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น F                
ในรายวิชา ๑๓๐๔๔๙๑ Chemical Engineering Project ๒(๐-๖-๑๒) จึงไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๖ ข้อ ๑๑ 
ก าหนดไว้ดังนี้   
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และต้องได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๓ และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
 ระดับปริญญา ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๒.๓ จากรายละเอียดข้อ ๒.๒ นายธานี  อุทธจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๐๐๔๑๙  ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงยื่นค าร้องต่อคณะสังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในช่วงของภาคเรียนที่                              
๓/๒๕๕๘ ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘ ส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้ เบื้องต้น  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล                  
กองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และน าเสนอต่อคณะเพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีมติรับรอง                   
การส าเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  โดยให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 จากรายละเอียดข้อ ๒.๑ - ๒.๓ จึงมีประเด็นประกอบการพิจารณาการขออนุมัติอนุปริญญาส าหรับ          
นายธานี  อุทธจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๐๐๔๑๙  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ ดังนี้ 
                 (๑) นายธานี...   



๓๙ 
 
 (๑) นายธานี  อุทธจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๐๐๔๑๙ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ คือไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต  และศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนด ๓ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้นศึกษาจ านวน ๑๕๑ หน่วยกิต  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามก าหนดของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากได้รับ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๘๒  พร้อมทั้งในกลุ่มวิชาเดียวกันนี้
ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น F ในรายวิชา ๑๓๐๔๔๙๑ Chemical Engineering Project ๒(๐-๖-๑๒)  โดย
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๔ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผลค่าคะแนน
แล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษา
ต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็นการสิ้น
สภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการลงทะเบียน
เรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 
 (๒) นายธานี  อุทธจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๓๔๐๐๔๑๙  ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘  ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้พิจารณาการส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๔ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา                 
จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

๓. นางสาวมยุรา  พิมูลชาติ รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๐๐๘๖๗  สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
 ๓.๑ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิต     
ตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว              
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๗    
 ๓.๒ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๑ และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะต่ ากว่า ๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๘๐ และมีรายวิชาในหมวดนี้จ านวน ๑๐ รายวิชา ได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade)  ต่ ากว่า C ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ 
ข้อ ๑๒.๒ และท่ีก าหนดตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ดังนี้   
 การส าเร็จการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘         
หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
            เกณฑ์การ… 



๔๐ 
 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๓ ข้อ ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖  
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของคณะและภาควิชา 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด                  
ไม่ต่ ากว่า C               

 ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ต้อง
ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและ 
 (๑) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ 
 (๒) ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๑๐ รายวิชา ที่นักศึกษาดังกล่าวได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade) ต่ ากว่า C รายละเอียดดังนี้ 
 (๑) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D+ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รายวิชา  ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๑๐๑ Law of Juristic Acts and Obligations ๔(๔-๐-๘) 
 - ๒๑๑๒๒๐๒ Principles of Administrative Law ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๘๓๐๒ Civil Procedural Law: General Principles ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๘๔๐๑ Civil Procedural Law on Provisional Measures and Appeal  
   ๒(๒-๐-๔) 
 (๒) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D จ านวน ๘ หน่วยกิต ๓ รายวิชา ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๒๐๒ Property Law  ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๑๒๐๔ Specific Contract law I ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๑๓๐๓ Suretyship Law by Persons and Property ๒(๒-๐-๔) 
 (๓) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น F จ านวน ๘ หน่วยกิต ๓ รายวิชา ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๓๐๑ Specific Contract Law II ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๕๓๐๑ Criminal Procedural Law ๓(๓-๐-๖) 
 - ๒๑๑๘๓๐๓ Law of Evidence ๒(๒-๐-๔)  
 ๓.๓ จากรายละเอียดข้อ ๓.๒ นางสาวมยุรา  พิมูลชาติ รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๐๐๘๖๗ ไม่ผ่านเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้ยื่นค าร้องต่อคณะ
สังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในช่วงของภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ และนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘ 
ส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้ เบื้องต้นงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และน าเสนอต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุม 
 

              คณะกรรมการ... 



๔๑ 
 
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
 จากรายละเอียดข้อ ๓.๑-๓.๓ จึงมีประเด็นประกอบการพิจารณาการขออนุมัติ อนุปริญญาส าหรับ               
นางสาวมยุรา พิมูลชาติ รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๐๐๘๖๗ สาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้ 
 (๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ นางสาวมยุรา  พิมูลชาติ รหัสประจ าตัว ๕๑๑๒๔๑๐๓๖๓ ได้ศึกษา
วิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจ านวน ๑๔๕ หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต  
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๑  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา               
ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผล
ค่าคะแนนแล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้
นั้นศึกษาต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็น
การสิ้นสภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 

 (๒) นางสาวมยุรา  พิมูลชาติ รหัสประจ าตัว ๕๑๒๑๔๐๐๘๖๗ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้พิจารณาการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตาม
เกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน  ๓ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๒.๔  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑ คน 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
                  ปริญญาตรี… 



๔๒ 
 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

 และใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดล าดับขั้นตอน ข้อบังคับ/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนางสาวจารุวรรณ         
บัวอาจ รหัสประจ าตัว ๕๒๒๑๔๑๒๓๑๕  สาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิต ตาม
โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายถึงการลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว ตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๗ และได้รับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะต่ ากว่า 
๒.๐๐ คือได้เท่ากับ ๑.๙๐ และมีรายวิชาในหมวดนี้จ านวน ๔ รายวิชา ได้รับการประเมินล าดับขั้น (Grade) ต่ ากว่า C 
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ และที่
ก าหนดตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ดังนี้   
 การวัดและประเมินผลและการส าเร็จการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ การส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๓ ข้อ ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖  
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของคณะและภาควิชา  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน และต้องได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนด         
ไม่ต่ ากว่า C  
 ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและ 
 (๑) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ 
 (๒) ไดล้ าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๔ รายวิชา ที่นักศึกษาดังกล่าวได้รับการประเมินล าดับขั้น 
(Grade) ต่ ากว่า C รายละเอียดดังนี้ 
 
 
            (๑) ได้รับ... 



๔๓ 
 
 (๑) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D+ จ านวน ๖ หน่วยกิต ๓ รายวิชา ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๓๐๒  Succession Law  ๒(๒-๐-๔) 
 - ๒๑๑๘๓๐๑ Judicial System, Courts and Judicial Authority ๒(๒-๐-๔) 
 - ๒๑๑๘๔๐๒ Legal Profession and Ethics ๒(๒-๐-๔) 
 (๒) ได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น D จ านวน ๓ หน่วยกิต ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 - ๒๑๑๑๒๐๔ Specific Contract Law I ๓(๓-๐-๖)  
 ๓. จากรายละเอียดข้อ ๒ นางสาวจารุวรรณ  บัวอาจ รหัสประจ าตัว ๕๒๒๑๔๑๒๓๑๕  ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้ยื่นค าร้องต่อคณะ
สังกัดเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในช่วงของภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ ๘ ส าหรับ
นักศึกษา ทั้งนี้ เบื้องต้นงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาได้ท าการตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และน าเสนอต่อคณะเพ่ือตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
 จากรายละเอียดข้อ ๑-๓ จึงมีประเด็นประกอบการพิจารณาการขออนุมัติอนุปริญญาส าหรับ                    
นางสาวจารุวรรณ  บัวอาจ รหัสประจ าตัว ๕๒๒๑๔๑๒๓๑๕  สาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้ 
 (๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ นางสาวจารุวรรณ  บัวอาจ รหัสประจ าตัว ๕๒๒๑๔๑๒๓๑๕  
ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต  และศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนด ๙ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้นศึกษาจ านวน ๑๕๔ หน่วยกิต แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามก าหนดของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  เนื่องจากได้รับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะต่ ากว่า ๒.๐๐ 
คือได้เท่ากับ ๑.๙๐ และมีรายวิชาในหมวดนี้จ านวน ๔ รายวิชา ได้รับการประเมินล าดับขั้น (Grade) ต่ ากว่า C ซึ่งไม่
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๒ และที่ก าหนด
ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๗  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ ๕๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ๕๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับผลค่า
คะแนนแล้วแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ มหาวิทยาลัยจึงจะอนุญาตให้นักศึกษาผู้
นั้นศึกษาต่อไปแต่ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ หรือยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ซึ่งจะเป็น
การสิ้นสภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
 ๕๐.๒ ทั้งนี้ การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว 
 (๒) นางสาวจารุวรรณ  บัวอาจ รหัสประจ าตัว ๕๒๒๑๔๑๒๓๑๕ ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้พิจารณาการส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตาม 
               เกณฑ์ท่ีบัญญัติ… 



๔๔ 
 
เกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐.๑ และ ๕๐.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตอินุปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน  ๑ คน 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๒ คน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอรายชื่อเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จ
การศึกษามีหนี้สินค้างช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑ คน 

๒. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 

    

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๔.๒.๖  ขออนุมัติ... 



๔๕ 
 
  ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒ คน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน 
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จ
การศึกษามีหนี้สินค้างช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 

๒. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๒,๑๐๓ คน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวน ๒,๑๐๓ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี ้

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๖๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๒๖ คน 
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๒๒ คน 



๔๖ 
 

๑.๓ สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๒๔ คน 
๑.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน 
๑.๕ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๑๙ คน 
๑.๖ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ คน 
๑.๗ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๗ คน 
๑.๘ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๙ คน 
๑.๙ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๔๓ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๘๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๔๘ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑๖ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๗๔ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๒๑ คน 
๒.๕ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๒๒ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๗๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑๓ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๖๕ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๕๓ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๖๒ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๗๗ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๒๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๕๒ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๔๕ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๒๕ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๓ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีนแลการสื่อสาร จ านวน ๖๔ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๔๐ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๙ คน 
๔.๙ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๗๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๗๙ คน 



๔๗ 
 

๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕๙๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑๒๐ คน 
๖.๒ สาขาวิชา การจัดการ จ านวน ๒ คน 
๖.๓ สาขาวิชา การจัดการการตลาด จ านวน ๒ คน 
๖.๔ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๔๕ คน 
๖.๕ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๙๙ คน 
๖.๖ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑๒ คน 
๖.๗ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริหาร จ านวน ๑ คน 
๖.๘ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๑๓ คน 
๖.๙ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๒๕ คน 
๖.๑๐ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๗๑ คน 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๐๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓๒ คน 
๗.๒ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๓๓ คน 
๗.๓ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๖ คน 

๘. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
๘.๒ สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๙ คน 
๘.๓ สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลติภัณฑ์ จ านวน ๑๑ คน 
๘.๔ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาการการออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน จ านวน ๒ คน 

๙. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๖๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๖๙ คน 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๖๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๐.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑๐๕ คน 
๑๐.๒ สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๙ คน 
๑๐.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๖๙ คน 
๑๐.๔ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๗๐ คน 

๑๑. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๑๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๑.๑ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๒ คน 
๑๑.๒ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๙ คน 

๑๒. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๒.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒๓ คน 

                    จึงเสนอ...  



๔๘ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒,๑๐๓ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐)   

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖๗ คน เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน ๖๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรอง
การส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๖๓ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๒๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา     จ านวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๙  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๕  คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๒  คน 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา     จ านวน    ๖  คน 
๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๔  คน 
๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๙  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน    ๔  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    ๑  คน 



๔๙ 
 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๓  คน 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๑  คน 
               ๔.  คณะศิลปศาสตร์… 
 ๔.  คณะศิลปศาสตร์ 

ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  จ านวน    ๔  คน 
๕.  คณะเภสัชศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ    จ านวน    ๗  คน 
๖.  คณะบริหารศาสตร์ 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๗  คน 
๗.  คณะรัฐศาสตร์ 

ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     จ านวน    ๒  คน 
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน    ๓  คน 
 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๒  คน 
๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร    จ านวน    ๑  คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐) จ านวน ๖๗ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๖๓ คน 
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 



๕๐ 
 

         

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
    - 
 
             ระเบียบวาระท่ี  ๔...    
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  ขออนุมัติยกเว้นค่าอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ผลงานวิจัยข้าวเม่า 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิต
และการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพ่ือประโยชน์เชิงสุขภาพ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา พรมกอง คณะเกษตรศาสตร์เป็น
หัวหน้าโครงการ เมื่อด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ นักวิจัยได้พัฒนาข้าวเม่าเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเม่าแห้งคืนรูป 
และเครื่องดื่มจากข้าวเม่าผงชนิดชง และมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไปในช่องทางต่างๆ ท าให้
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจชุมชน) จ ากัด ได้ขออนุญาตใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์ “ข้าวเม่า
แห้งคืนรูป” และ “ข้าวเม่าผงชนิดชง” เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในและนอกประเทศ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่โอนสิทธิช่วง             
(Sub-License) ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน 

ในการนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยได้จัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร “ข้าวเม่าแห้งคืนรูป” และ “ข้าวเม่าผงชนิดชง” ส่งให้
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดีตรวจสอบ ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบสัญญาฯ และมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตได้รับการงดเว้น
ค่าตอบแทนการเปิดเผยเทคโนโลยีและค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งอาจท าให้มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์
หรือเสียเปรียบเอกชนได้ จึงขอให้ทบทวนการเรียกเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด
อุบลราชธานี (วิสาหกิจชุมชน) จ ากัด (ผู้รับอนุญาต) 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพ่ือโปรดพิจารณายกเว้นค่าอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ผลงานวิจัย “ข้าวเม่าแห้งคืนรูป” และ 
“ข้าวเม่าผงชนิดชง” เนื่องจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ตั้งขึ้นตาม
นโยบายรัฐเพ่ือช่วยเหลือชุมชน และเมื่อมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนได้        
จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าอนุญาตใช้สิทธิ 
ประโยชน์ผลงานวิจัย “ข้าวเม่าแห้งคืนรูป” และ “ข้าวเม่าผงชนิดชง” ตามเงื่อนไข ดังนี้ 



๕๑ 
 

 ๑. ไม่จ ากัดสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะน าทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้สัญญานี้ไปวิจัย 
พัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นและผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการใช้สิทธิ์ตามทรัพย์สินทางปัญญานี้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือไม่ให้
ผูกขาดทางการค้า 

 
 
            ๒. บริษัท… 

 ๒. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจชุมชน) จ ากัด จะต้องไม่โอนสิทธิ         
ในสิทธิช่วง (Sub-License) ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอ่ืนเว้นแต่
ได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดท าสัญญา 
โดยเขียนให้มีความละเอียดและครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน และมอบนายโกเมท  ทองภิญโญชัย            
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้อธิการบดี
พิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๒  การขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)  
 และอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative    
 Business Incubator) 

     รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์ พิทักษ์  ผู้อ านวยการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

   ๑) โครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และ 
เครื่องส าอาง เพ่ือให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ในพ้ืนที่                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วงเงินงบประมาณ 201,834,000 บาท (สองร้อยหนึ่งล้านบาทแปดแสนสาม
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพ่ือสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตอาหาร 
เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง ส าหรับให้บริการการผลิตแก่ Startup และ SMEs ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

(2)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Startup และ SMEs ในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผ่านกลไกการผลิตของโรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการควบคุม
คุณภาพ 

(๓) เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านการผลิต และยกระดับมาตรฐานด้านการผลิต 
ให้แก่ Startup และ SMEs ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยการให้บริการผลิตแก่ 
Startup และ SMEs ในพ้ืนที่ 

(๔)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ Startup และ SMEs ในพ้ืนที ่ 
ผ่านกระบวนการผลิตที่มคีุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ของโรงงานต้นแบบ  



๕๒ 
 

  (๕) เพ่ือยกระดับ SMEs ในพ้ืนที่ให้เป็น SMEs คุณภาพสูง ตามนโยบาย  
Thailand 4.0 ผ่านการวิจัยและพัฒนาของโรงงานต้นแบบ ร่วมกับหน่วยวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

  (๖) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ทดลองผลิตให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ด้านเกษตร 
และอาหาร ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
 
               โครงการนี้… 

โครงการนี้เสนอของบประมาณผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 
- เสนอเป็นโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการ 

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562 
- เสนอผ่านโครงการของส านักงานคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เสนอผ่านช่องทางบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี 

ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะได้น าเสนอโครงการดังกล่าวใน 
ที่ประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

 ๒) โครงการจัดสร้างอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  
(Innovative Business Incubator) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อย-
ยี่สิบล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

(1) เพ่ือใช้เป็นอาคารบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup Incubator) 
(2) เพ่ือเป็นพ้ืนที่สร้าง และพัฒนา ให้เกิด Startup ในพ้ืนที่ 
(3) เป็นพื้นที่ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(4) เป็นพื้นที่ส ายักงานส าหรับธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดใหม่ 
(5) เป็นสถานที่ฝึกอบรม และประชุมเก่ียวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ 
(6) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการยกระดับนักศึกษาท่ีสนใจ ไปเป็นผู้ประกอบการ Startup 

โครงการนี้ เสนอผ่านส านักงานคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงฯ จะได้น าเสนอโครงการดังกล่าวในที่ประชุม ครม. 
สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ โดยการด าเนินการดังกล่าวนั้นจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างอาคาร และเป็นพ้ืนที่ด าเนินการให้บริการตามวัตถุประสงค์โครงการ ดังนั้นจึงขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนที่กันไว้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ในการด าเนินงาน 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสร้างอาคาร
โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และอาคารอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Business 
Incubator) 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณา เรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ

อย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง  โดยมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 



๕๓ 
 

 ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาใช้โรงงาน
ต้นแบบ (Pilot Plant) และอาคารอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ( Innovative Business 
Incubator)  

 
 
              มติที่ประชุม... 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาให้แก่โรงพยาบาล 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 และบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ความละเอียดทราบแล้วนั้น  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2560  และมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเขียน 
และจัดส่ ง ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาตรวจสอบรายละเ อียดก่อน เสนอเข้าที่ประชุ ม                                      
สภามหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือให้การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่โรงพยาบาลเป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว  

การนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่โรงพยาบาล เสนอให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบ
รายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ  รวมทั้งได้เสนอให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย   

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงใคร่ขอเสนอระเบียบวาระ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่โรงพยาบาล   ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่โรงพยาบาล 

 

        มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่โรงพยาบาล   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 



๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 ๖.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 ๖.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
          ๖.๔  การเสนอ… 
 ๖.๔  การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๖.๕  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล         
   ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๖  การทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ๖.๗  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 ๖.๘  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๖.๙  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ๖.๑๐  รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
          ในรอบระยะเวลา ๒ ปี (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐) 
 ๖.๑๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ 
   การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๖.๑๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 

                เลิกประชุม… 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 


