
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๙ (วาระเวียน) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- 
๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 - 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

 ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   - 

                          ๔.๒.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๑ คน 
          รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยนางสาวอโนชา แสนสุภา รหัสประจ าตัว ๕๕๑๘๔๐๐๓๕๙  คณะพยาบาลศาสตร์           
ได้รับรองให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓.๔๓                  
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) และกองบริการการศึกษาได้เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                      
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  เพ่ือให้ความเห็นชอบ (ในกลุ่มที่มีหนี้สินกับทาง
มหาวิทยาลัย)  ดังนั้น จึงไม่ได้น ารายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบอนุมัติปริญญา  ซึ่งปัจจุบัน
นางสาวอโนชา แสนสุภา  ได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ืออนุมัติปริญญาโดยมีข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
             ๑) นางสาวอโนชา  แสนสุภา... 



๒ 
 

๑) นางสาวอโนชา  แสนสุภา เป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาภาคเรียนที่                           
๑/๒๕๕๘ 

๒) นางสาวอโนชา  แสนสุภา มีหนี้สินค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘           
จ านวน ๔๘,๕๐๐ บาท 

๓) สาเหตุที่นักศึกษามีหนี้สินค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘ นั้น  เนื่องจาก
ระบบการตัดหนี้ของกองทุนกู้ยืมมีความผิดพลาดไม่สามารถตัดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษาได้ท าให้เงินทุนถูกโอน
กลับคืนให้กับส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

๔) ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาได้ตรวจสอบพบว่า มีหนี้สินคงค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา          
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  จึงไปติดต่อกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการและท าเรื่องคืนเงินมาให้กับนักศึกษา ในวันที่               
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  พร้อมกับแจ้งให้นักศึกษาไปช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้างช าระก่อนเพ่ือตัดหนี้ซึ่งจะท าให้
เป็นผู้มีชื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕) นักศึกษาได้ไปท างานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  และแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทีจ่ังหวัดนครพนมด าเนินการให้เพ่ือไปช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้างช าระก่อนเพ่ือตัดหนี้ดังกล่าว แต่ผู้ปกครอง
ไม่ได้ด าเนินการให้  ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากรับทราบว่าบุตรได้รับ
เงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเข้าใจว่าค่าธรรมเนียมการศึกษากองทุนฯ
จะด าเนินการจ่ายให้ดังนั้น นางสาวอโนชา  แสนสุภา  จึงมีหนี้ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่              
๑/๒๕๕๘ ระบบงานทะเบียน กองบริการการศึกษา  จึงไม่สามารถน ารายชื่อเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ความเห็นชอบอนุมัติปริญญา 

๖) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ติดต่อ
ให้นางสาวอโนชา  แสนสุภา มารับเช็คซึ่งเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ื อ
การศึกษาโอนคืนมาให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพ่ือไปตัดหนี้แต่                  
นางสาวอโนชา  แสนสุภา ไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร จึ งให้ ผู้ ปกครองน าเงินสดไปจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ /๒๕๕๘                         
จ านวน ๔๘,๕๐๐ บาท ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีความเข้าใจส่วนตัวว่าเมื่อช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาจ านวนดังกล่าวแล้วจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา 

๗) หากระบบการตัดเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่ผิดพลาดนักศึกษาก็จะเป็นผู้มีรายชื่อเพ่ือเสนอ
อนุมัติปริญญาทันตามรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖            
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ า
หลักสูตรสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 
ในการนี้… 



๓ 
 
   ในการนี้   จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี ้

๑. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน ๑ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑  คน  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณ า  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา                     
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
   - 
 

                    ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    - 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ วาระลับ 
  - 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้จดรายงานการประชุม  และผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


