รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
………………………………
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร

รศ.นงนิตย์
ผศ.อินทิรา
ผศ.ธนพรรณ
รศ.อุทิศ
ผศ.เกรียงศักดิ์
ผศ.ตรีเนตร
นางนัยนา
นางจุฑามาศ
นางสิรินทร์ทิพย์
ผศ.สุดารัตน์
รศ.วัชรพงษ์
นายศักดิ์สิทธิ์
นางสายเพชร
ผศ.จันทร์เพ็ญ
ผศ.กนกวรรณ
รศ.ป่วน
นางกัญญา
รศ.ไชยันต์
นายนิติลักษณ์
ผศ.อริยาภรณ์
ผศ.มงคล
รศ.มันทนา

ธีระวัฒนสุข
ซาฮีร์
ธานี
อินทร์ประสิทธิ์
แก้วกุลชัย
สาระพงษ์
บัวเขียว
หงษ์ทอง
บุญมี
หอมหวล
วัฒนกูล
ศรีภา
อักโข
อินทรประเสริฐ
มโนรมย์
สุทธิพินิจธรรม
จึงวิมุติพันธ์
รัชชกูล
แก้วจันดี
พงษ์รัตน์
ปุษยตานนท์
สามารถ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ธีระพล

บันสิทธิ์

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๔. ผู้อํานวยการกองกลาง
๒๕. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ

นางนลินี
นางสาวมัณฑนา

ธนสันติ
เจือบุญ

นายสุรชัย

จูมพระบุตร

ติดภารกิจ

นายนท
ผศ.สุรีย์
นายกิจสุวัฒน์

แสงเทียน
ธรรมิกบวร
หงษ์เจริญ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รศ.สัมมนา
นางธัญญพัทธ์

มูลสาร
ในเกษตรธนพัทธ์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๔. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ประธานสภาอาจารย์
๒. นักวิชาการศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ การปรั บ วิ ธี ก ารจั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ข อง
มหาวิทยาลัย
ประธานที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยสํ า นั ก
งบประมาณ กําหนดวิธีการจัดทําคําขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สอด
รับกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณในมติเขตพื้นที่ (Area based) โดยแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ควรเน้นการบูรณาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรร
งบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอสรุปหัวข้อ
การประชุม เพื่อให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อจักได้นําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-๓๑. ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย
(ASAIHLThailand Awards) พ.ศ. ๒๕๕๖
สาระสําคัญโดยสรุป โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand
Awards) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น การประกอบภารกิ จ ด้ า นการเรี ย นการสอนของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยและเพื่อให้การยกย่องและ
ธํ า รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ คุ ณ แห่ ง วิ ช าชี พ ครู และเป็ น ตั ว อย่ า ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเป็นอาจารย์ต้นแบบให้กับบุคลากรรุ่น
หลังที่จะประกอบวิชาชีพต่อไป ประเภทของรางวัลแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) รางวัลอาวุโสดีเด่น (๒) รางวัล
อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ใน ๔ สาขาวิชาๆละ ๑ ท่าน รวมทั้งหมด ๘ รางวัล ได้แก่
สาขาที่ ๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาที่ ๒ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาที่ ๓ สังคมศาสตร์
สาขาที่ ๔ มนุษยศาสตร์
๒. สรุป ผลการประชุม คณะทํ า งานเฉพาะกิจ เพื่ อจั ดทํา โครงการเฉลิม พระเกีย รติ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สาระสํ า คั ญ โดยสรุป เลขาธิ ก ารที่ ป ระชุม อธิก ารบดี แ ห่ง ประเทศไทย เป็ นผู้ แ ทนร่ว มใน
คณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี มีการประชุมจํานวน ๓ ครั้ง โดยคณะทํางานฯ ได้เสนอชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติว่า “วิศิษฎ
ศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” ได้วางกรอบการดําเนินงานโครงการติดต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่
จัดงาน เสนอประมาณการงบประมาณแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายต่อไป พร้อมกันนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้นําความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน ส่วนจะเป็นวันเวลาใด สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย และ
อาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สาระสําคัญโดยสรุป ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ประชุมได้มีการ
พิจารณาคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัคร และยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครที่สําคัญคือ
๑.) มีหนังสือตอบรับให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ ซึ่งระบุรายวิชาที่รับ
ลงทะเบียนเรียน มีการตกลงให้ถ่ายโอนหน่วยกิตและกําหนดระยะเวลาให้เข้าศึกษาให้ชัดเจน
๒.) กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ไปศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าภาพ ต้องสัมพันธ์กับวิชาที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันต้นสังกัด
กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปทําวิจัย การวิจัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หาก
การวิจัยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาต้น
สังกัดแล้ว

-๔๔. ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือพิจารณาการเลื่อนการรับเข้าการตรวจเลือก
ทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจําการ
สาระสําคัญโดยสรุป ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือกองทัพบก พิจารณาการเลื่อนการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับสากล ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบ
กับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น
รายงานความคืบหน้า ในการนี้ กรมกําลังพลทหารบก ได้มีหนังสือชี้แจงว่าการกําหนดห้วง
เวลาการตรวจเลือกทหารฯ อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งกรมสรรพกําลังกลาโหม ใน
ฐานะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว ได้รับทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคเรียนให้
สอดคล้องกับสากลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้ว และจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
กําหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
๕. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
สาระสําคัญโดยสรุป ผลการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
ปรับเพิ่มวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑.) งบประมาณที่จะใช้สําหรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยของปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ทางสํ า นั ก งบประมาณขอให้ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ คือ ทบทวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่หมดความจําเป็นของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือใช้เงินเหลือ
จ่ า ยจากรายการที่ ดํ า เนิ น การบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว มาดํ า เนิ น การ โดยขอทํ า ความตกลงกั บ สํ า นั ก
งบประมาณต่อไป
ในกรณีที่เงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายดังกล่าว ที่ประชุมขอให้สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.) กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้นําเงินรายได้จ่ายให้กับพนักงานเพื่อปรับฐานเงินเดือน
(เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ทางสํานักงบประมาณแจ้งว่า ทางสํานักงบประมาณไม่สามารถ
ที่จะจัดสรรงบประมาณคืนให้กับมหาวิทยาลัยได้
๓.) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบ
ประมาณตามคําขอของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน แล้ว

-๕๔.) สําหรับอัตราว่าง (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ หากมีการ
บรรจุอัตราดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนให้
สอดคล้องกับฐานเงินเดือนใหม่ต่อไป ที่ประชุมมีมติให้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการ
จัดทําหนังสืออย่างเป็นทางการถึงสํานักงบประมาณ เพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไป
๖. แนวปฎิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
สาระสําคัญโดยสรุป สืบเนื่องจาก การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ประชุมได้พิจารณา
เรื่อง แนวปฎิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอและมีมติขอความ
อนุเคราะห์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโครงการ
ดังกล่าว
รายงานความคืบหน้า ทปอ. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สกอ.เพื่อพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิบัติ ชดใช้ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ทปอ.ที่ ๕๖/๐๑๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ )
๗) การกําหนดคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ให้เทียบเท่า
ระดับปริญญาโท
สรุปสาระโดยสําคัญ สืบเนื่องจาก การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ใน
การประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การกําหนดคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ให้เทียบเท่า
ระดับปริญญาโท ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอและมีมติให้ขอความอนุเคราะห์สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณาทบทวนการกําหนดคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี
รายงานความคืบหน้า ทปอ.ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สกอ.พิจารณาทบทวนการ
กําหนดคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําได้เป็นกรณี
พิเศษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ประจําในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ทปอ.ที่ ๕๖/๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
๘. รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะทํางานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สาระสําคัญโดยสรุป รายงานความคืบหน้า ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นเรื่องคุณภาพ
วารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยมีข้อสรุปร่วมกันและนําเสนอ ทปอ.เพื่อพิจารณาดังนี้
๑.) ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
งานวิจัยและการประชุมทางวิชาการ อันเนื่องมาจาก ได้มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่งบทความ
วิ ช าการไปตี พิ ม พ์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการ และวารสารวิ ช าการ ที่ มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะ
วารสารวิชาการที่เป็น Online Journal โดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วได้นําบทความเหล่านั้นมาขอผลงาน

-๖วิชาการเพื่อการขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือเพื่อการสําเร็จการศึกษาทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณาเป็นอย่าง
มาก และมีผลกระทบต่อบุคลากร นักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกัน ใน
การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยจะมีการรวบรวม และจัดทําระบบฐานข้อมูลเรื่องคุณภาพงานวิจัย
และการจัดประชุมทางวิชาการตลอดจนศึกษารายละเอียดการจัดทําเกณฑ์การพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๒.) ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานกลุ่มย่อย เพื่อศึกษารายละเอียดการจัดทําเกณฑ์
การพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยคณะทํางานประกอบด้วย
(๑) ศาสตราจารย์ นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
เป็นประธานคณะทํางาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทํางาน
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์
คณะทํางาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ คณะทํางาน
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ที่ประชุมกําหนดให้คณะทํางานกลุ่มย่อย ดําเนินการภายใน ๒ เดือน หากไม่แล้วเสร็จให้
รายงานความคืบหน้าที่ประชุมได้ทราบ
๓.) การจัดทําเกณฑ์การพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจะเป็นกลไก
ในเรื่องของการประกันคุณภาพ ซึ่งจะอยู่ในฐานข้อมูลที่จะต้องนับ โดยผู้แทน ทปอ.จะนําเรื่องดังกล่าวเจรจากับ
สมศ.ต่อไป
๔.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ.มอบหมายให้คณบดีในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาต่างๆรวบรวมฐานข้อมูลการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อให้คณะทํางาน
กลุ่ ม ย่ อ ยรวบรวมเป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ทํ า เกณฑ์ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ทปอ.จะมี ห นั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง
มหาวิทยาลัย/สถาบัน อย่างเป็นทางการภายหลัง
๕.) เนื่องจาก การดําเนินงานดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จึงขอความอนุเคราะห์
ทปอ.เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
๙. รายงานความคืบ หน้า การประชุม คณะทํา งานโครงการ “บัณ ฑิ ตไทยไม่ โกง” และ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เสริ ม สร้ า งค่า นิย ม “ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม”
ให้แ ก่นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
สาระสําคัญโดยสรุป มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”
และเครื อข่า ยความร่วมมื อ เสริ ม สร้ างค่ านิ ยม “ความรั บผิ ด ชอบต่อสั งคม”
ให้แ ก่ นิสิ ตนัก ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในหมู่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กับ องค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/
สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

-๗ความร่วมมือนี้ ได้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว เมื่ อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จํานวน ๒๗ แห่ง
๑๐. โครงการเงินกู้สําหรับจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
สาระสําคัญโดยสรุป มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอเรื่อง โครงการเงินกู้สําหรับจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาค
อาเซียน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่เนื่องจาก เครื่องมือที่มีอยู่และที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ทันสมัยและมีค่า
ซ่อมแซมสูง นอกจากนั้น เทคโนโลยีของเครื่องมือปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากกว่าที่มีอยู่เดิม เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณผูกพันระยะ ๓ ปี มาจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนของเดิม
๑๑. การขอความอนุเคราะห์ช่องกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่น
ความถี่ประเภทสาธารณะ (Free TV) สําหรับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สาระสําคัญโดยสรุป ตามมติที่ประชุม ทปอ.เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน ทปอ.เพื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการสาธารณะในนาม ทปอ. ได้แต่งตั้งคณะทํางานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีการประชุม
และสรุ ป ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ทํ า ความร่ ว มมื อ ในชื่ อ “โครงการความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร
สถาบันการศึกษาเพื่อการยื่นคําขอใบรับอนุญาตการให้บริการสาธารณะโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการสาธารณะ”พร้อมทั้งจัดให้มีการแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
สาธารณะเมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเสนอขอที่ประชุมเพื่อขออนุญาตลงนามความร่วมมือตามวัน
ดังกล่าว แต่เนื่องจาก ในพิธีลงนามความร่วมมือ มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่อธิการบดี ไม่ได้เข้าร่วมและยังไม่ลง
นามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขาธิการ ทปอ.จะดําเนินการส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไปยัง
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่อไป
๑๒. การลดค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
สาระสําคัญโดยสรุป สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอเรื่องการลดค่าธรรมเนียม
ในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาชองมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๒๔๐๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ สกอ.พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการนี้
สกอ.จึงขอส่งข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ให้ ทปอ.เพื่อพิจารณาตามอํานาจหน้าที่
๑๓. การต่ออายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยสรุป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอเรื่อง การต่ออายุราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะต่ออายุราชการทั้งหลายจาก ๖๐ ปี ไปถึง ๖๕ ปี โดยรัฐบาลจ่าย
เงินเดือนและเงินอื่นๆ ให้กับข้าราชการที่ต่ออายุราชการด้วย แต่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่ออายุ
ราชการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการต่ออายุราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
ควรใช้ระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

-๘ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ เรื่องที่บรรจุในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ได้รับทราบ ตามหัวข้อการประชุม และหากมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
จักได้เตรียมข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ ด้วย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดําเนินการเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนการเรียนการสอนทาง
คลินิกของนักศึกษา ณ อาคารผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และได้
กําหนดพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมเยี่ยมชมการเปิดให้บริการตรวจสุขภาพพิเศษและร่วมทําบุญถวาย
ภัตตาหารเช้า ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่ออังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.ระเบียบวาระที่ ๓.๑
-ให้ตัดข้อความ หน้า ๖ บรรทัดที่ ๔ “และสวัสดิการบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นต้น ”
-แก้ไข บรรทัดที่ ๖ จากเดิม “๒.ให้เพิ่มนักศึกษาอาเซียน” แก้ไขเป็น ๒.กลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติ
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒
เพิ่มข้อความ หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๙-๒๐ เพิ่มเป็น ๖.ผู้ใช้บัณฑิต ๗. ผูแ้ ทนชุมชนที่เกีย่ วข้อง
กับคณะโดยการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีโทรศัพท์หากไม่สามารถเดินทาง

-๙-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อการศึกษา
รูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้กองบริการ
การศึกษา เสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ นั้น กองบริการการศึกษา ได้จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๙๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทํางาน ๓ ชุด ได้แก่ คณะทํางานกลุ่ม
รับนักศึกษาต่างชาติ คณะทํางานกลุ่มเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม และคณะทํางานศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อ
การรับนักศึกษา
กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อศึกษา
รูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗–๒๕๕๘
ดังนี้
๑. คณะทํางานกลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๑.๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีหน่วยงานกลางปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการ
รับนักศึกษาต่างชาติ (International Office) โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งได้พิจารณา
กรอบภาระงานเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๒) พิจารณาแนวทางการดําเนินการในการรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๒
กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่มหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ
(๒) กลุ่มหลักสูตรที่ต้องจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ขอให้คณะ/
หลักสูตรพิจารณาความพร้อมเป็นรายหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป
๑.๓) พิจารณาแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนในด้านต่างๆ
อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สํารวจความพร้อมของห้องเรียน อาคารเรียน หอพักนักศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังคณะ/หลักสูตรต่างๆ ให้เพิ่มสัดส่วนจํานวนรับนักศึกษาต่างชาติเข้า
ศึกษามากยิ่งขึ้น จากแผนการรับที่คณะ/หลักสูตรกําหนด เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐
๒. คณะทํางานกลุ่มเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
๒.๑ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ควรดํ าเนิ นการตามกรอบนโยบายและแผนการบริ หาร
อุดมศึกษาโดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ดังนี้

- ๑๐ (๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กในทุกกลุ่ม
ตามศักยภาพทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กทั่วไป และเด็กด้อยโอกาส
(๒) การทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมให้มีคนดี คนเก่งเข้ามาเรียนครู การผลิตบัณฑิตในสาขา
วิ ช าชี พ ครู เสนอให้ พิ จ ารณาดํ า เนิน การในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา ทั้ ง นี้ มอบคณะ/หลั ก สู ต รต่ า งๆ พิ จ ารณา
ดําเนินการจัดการศึกษารองรับมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิชาชีพที่กําหนดไว้
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้อย่างยืดหยุ่น
และให้มีการสะสมหน่วยกิตในลักษณะธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เสนอให้ทุกคณะ/หลักสูตร ดําเนินการ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามโครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน และ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนพิ จ ารณาทบทวนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บัณฑิต และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเข้าสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นไปอย่างสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาเซียนต่อไป
(๔) แนวทางในการดําเนินการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา เสนอให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดทําประกาศเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา แก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับทางการศึกษา และพัฒนา
โปรแกรมทะเบียนที่เกี่ยวข้องรองรับการดําเนินการ โดยมอบหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
๓. คณะทํางานศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อการรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา อยู่ระหว่าง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการสัมมนาร่วมกับผู้แทนสถานศึกษา/คณะ
ครู แนะแนวการศึ ก ษา/ผู้ แ ทนคณะ หลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะทํ า งานในการจั ด ทํ า กลยุ ท ธ์
การตลาดเพื่อการรับนักศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอ การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานของ
คณะทํางานเพื่อการศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

มติที่ประชุม :

เห็น ชอบให้ สํา นักงานวิเ ทศสัมพั น ธ์เ ป็น หน่ว ยงานกลางในการ
ประสานงานการรับนักศึกษาต่างชาติ และให้คณะทํางานดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดต่อไป

๓.๒ การจั ด แผนการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาเก่ า (รั บ เข้ า ศึ ก ษาก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ (๒๕๕๖ ลงมา) ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสถาบันอุดมศึกษา และมีมติที่

- ๑๑ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กําหนดให้ปรับเวลาของการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิม
ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งงาน
ทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้นําเสนอรูปแบบของการเปิดภาคเรียน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้ดําเนินการหารือคณะ/
สํานัก/วิทยาลัย เพื่อพิจารณาการปรับระยะเวลาใหม่ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป งานทะเบียนฯจึงได้ดําเนินการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เป็นวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบกําหนดการเปิดภาคการศึกษาตามวันและปฎิทินการศึกษา
๒๕๕๗ ดังนี้
กําหนดการ
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๓
วันเปิดภาคการศึกษา ๔ ส.ค.๕๗
๑๒ ม.ค.๕๘
๑๕ มิ.ย.๕๘
สอบกลางภาค
๒๒-๒๘ ก.ย.๕๗
๒ - ๘ มี.ค.๕๘
วันสุดท้ายของการเรียน ๒๘ พ.ย.๕๗
๘ พ.ค.๕๘
๒๔ ก.ค.๕๘
สอบปลายภาค
๑-๑๖ ธ.ค.๕๗
๑๑ – ๒๒ พ.ค.๕๘
๒๗ – ๓๑ ก.ค.๕๘
วันปิดภาคการศึกษา ๑๗ ธ.ค.๕๗
๒๕ พ.ค.๕๘
๓ ส.ค.๕๘
โดยมีมติให้แก้ไขปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใหม่ตามที่เสนอและให้นําเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารนํา เสนอปฏิ ทิน การศึก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ต่อ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา จึงได้เสนอ การจัดแผนการศึกษา
ของนักศึกษาเก่า (รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗(๒๕๕๖ ลงมา)) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาค
การศึ กษาใหม่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดแผนการรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สําหรับ
นักศึกษาเก่า (รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒๕๕๖ ลงมา)) ดังนี้
๑.) การจัดการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี ๒ แบบ
แบบที่ ๑ แบบพิเศษ
- ภาคการศึกษาต้นเดือน มถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดการศึกษา ๒ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดการศึกษาลักษณะเดียวกับภาคฤดูร้อน
ช่วงที่ ๒ สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดการศึกษาลักษณะเดียวกับภาคปกติ
- ภาคการศึ ก ษาปลายเดื อ น เดื อ น มกราคม – กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ จั ด การศึ ก ษา
ลักษณะเดียวกับภาคฤดูร้อน

- ๑๒ แบบที่ ๒ แบบปกติ
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดการศึกษาแบบภาคปกติ
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๗ จัดการศึกษาแบบภาคปกติ
๒. การลงทะเบียนสําหรับการจัดการศึกษาแบบพิเศษ
๒.๑) การลงทะเบียนภาคต้น ช่วงที่ ๑ เดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเฉพาะซึ่งเรียนแบบปล็อกหรือแบบภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยวิชาที่
นํามาจัดการเรียนการสอนอาจจะเป็นการแบ่งรายวิชาของภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๔ หรือวิชาเฉพาะอื่นๆที่
หลักสูตรเห็นชอบ
๒.๒) การลงทะเบียนภาคต้น ช่วงที่ ๒ เดือน สิงหาคม –พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เรียนแบบ
ปกติของภาคการศึกษาต้น ตามปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาหรือตามที่
หลักสูตรเห็นชอบ
๒.๓) การลงทะเบียนภาคปลาย เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เฉพาะซึ่งเรียนแบบบล็อคหรือแบบภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในรายวิชาที่เหลือของ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๔ หรือรายวิชาที่หลักสูตรเห็นชอบ
๓.การจัดแผนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓.๑ นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาตามตารางในเอกสารประกอบการประชุม
๓.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป (รับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงมา) จัดการเรียนการสอน
ให่เพิ่ม ๒ เดือน (ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลังจากนั้น
จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคตามปกติ และเมื่อศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในภาคการศึกษาปลายให้จัดการเรียนการ
สอนแบบพิเศษ ๒ เดือน (ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) ตามเอกสารประกอบการประชุม และสําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ขึ้นไป (ที่ใช้ระยะเวลาเกินที่หลักสูตรกําหนด) ให้จัดการเรียนการสอนคล้ายกับชั้นปีที่ ๔
๔. สําหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามแบบที่กําหนด ให้จัดทําแผนการ
ศึกษาเป็นรายหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๕. ให้ ง านทะเบี ย นฯจั ด ทํ า ประกาศรองรั บ การจั ด การศึ ก ษาแบบพิ เ ศษ และการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อนักศึกษา เพื่อเป็นการเยียวยาการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนแบบพิเศษนี้
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาเก่า (รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒๕๕๖ ลง
มา)) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา จัดทําหนังสือแจ้ง ให้
คณะวิชา/หลักสูตรต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบที่เสนอ และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการพิจารณา แล้วจึงนําเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป

- ๑๓ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุง แก้ไข ห้องประทับรับรองส่วนพระองค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับปรุง แก้ไข ห้องประทับ
รับรองส่วนพระองค์ จากการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
ราชองครักษ์รับเสด็จกองพระราชพิธี กองวัง สํานักพระราชวัง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมห้องที่ประทับ
ส่วนพระองค์เพื่อให้อํานวยความสะดวกต่อพระองค์และสมพระเกียรติ ดังนี้
๑.๑ พื้นที่อาคารไม่มีทางเข้าออกบริเวณหลังแท่นพิธี ทําให้ฝ่ายในไม่สามารถลุกไปห้องน้ําได้
และสํานักพระราชวังไม่มีเส้นทางให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้หลังจากพระองค์อยู่ในที่ประทับแล้ว มหาวิทยาลัย
ควรปรับแก้เพื่อให้มีทางเข้าออกบริเวณผนังด้านพระสงฆ์
๑.๒ ทางลาดบริเวณประตูทางเสด็จทําให้พระองค์สะดุดให้แก้ไขปรับแก้เป็นขั้นแทนทางลาด
๑.๓ บริเวณหน้าห้องที่ประทับเป็นซอกมุมทําให้บังสายตา และยากต่อการดูแลถวายความ
ปลอดภัยให้นําแผ่นผนังปูนด้านหน้าห้องออกแล้วทําเป็นประตูแทนจะสวยงามสมพระเกียรติ
๑.๔ บริเวณห้องประทับอยู่ต่ํา ทําให้พระองค์ต้องเสด็จขึ้นลงบันไดหลายครั้ง
๑.๕ ควรเสด็จเข้าทางด้านหน้าอาคารจะสมพระเกียรติ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบการปรับปรุงห้องที่ประทับ ห้องเสวย ห้องผู้ตามเสด็จ ห้องสรง เพื่อให้การ
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งคณะทํางานได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ดังนี้
- ห้องรับรองส่วนพระองค์ควรอยู่ด้านหน้าของอาคาร แยกเป็นสัดส่วน ซึง่ สามารถใช้ห้องเดิม
ในการรับรองผู้ตามเสด็จ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่บนเวที จึงเห็นควรใช้ห้องมุขด้านหน้าขวามือเป็นห้อง
รับรองส่วนพระองค์ ทําห้องสรงใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องผู้ตามเสด็จ และช่วงพักพระอิริยาบถ จะไม่เสด็จผ่าน
บัณฑิตออกไป จึงใช้ห้องกระจกข้างเวทีเป็นส่วนรับรองเพื่อทําประตูผ่านไปห้องรับรองส่วนพระองค์
- จัดหาเครื่องใช้ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้พร้อมตามที่ราชองครักษ์และสํานักพระราชวัง
กําหนด ได้แก่ ห้องรับรองส่วนพระองค์ไม่เป็นกระจกใส ให้เป็นผนังทึบ ให้มีโซฟายาว โต๊ะกลาง โต๊ะวาง
กระเป๋า หลังที่ประทับให้มพี ระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หลังโต๊ะลงพระ
นามาภิไธย ให้มีพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุมโต๊ะทรงงาน จัดเก้าอี้ ภายในห้องมีโทรทัศน์
วงจรปิดสําหรับดูการถ่ายทอด อินเตอร์เน็ตแบบสาย และแบบไม่มีสายพร้อมรหัสโทรศัพท์ และโทรสาร จัดหา
โต๊ะเสวยส่วนพระองค์/โต๊ะทรงงาน ขนาดยาว ๑.๘ เมตร กว้าง ๑.๒ เมตร สูง ๑ เมตร ในห้อง/มุมเปลี่ยนฉลอง
พระองค์ครุยให้มีกระจกบานใหญ่เห็นทั้งองค์ ส่วนห้องผูต้ ามเสด็จ จํานวน ๒๐ ที่ ให้มีโทรทัศน์และ UBC
เพราะจะมีผู้ตามเสด็จเฝ้าห้องอยู่ จัดห้องสุขาผู้ตามเสด็จแยกเป็นสัดส่วนการเตรียมอาหารอยู่ด้านข้างห้อง
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์

- ๑๔ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ ตาม
ข้อแนะนําจากสํานักพระราชวังนัน้ แต่ด้วยระยะเวลาทีค่ ่อนข้างกระชัน้ ชิดที่จะดําเนินการเพื่อปรับปรุงห้องฯ
เพื่อใช้ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ช่วงธันวาคม ๒๕๕๖) อาจ
ดําเนินการไม่ทันกําหนดตามแผนและทําให้ผลงานไม่มีคณ
ุ ภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยขอให้สาํ นักงานพัฒนาหลักสูตร ประสานกับทางสํานักพระราชวัง ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอใช้สถานทีเ่ ดิมไปก่อน และจะดําเนินการตามข้อเสนอแนะให้
แล้วเสร็จสําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕
๔.๒.๑) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา
สํ า นั ก งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษา ได้ ต รวจทาน/ตรวจสอบเงื่ อ นไขการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒) มีผู้ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๗ คน จําแนก
เป็นประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน และปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๑๖ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๙ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน ๓ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จํานวน ๕ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน ๑ คน
๒. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน ๖ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จํานวน ๒ คน
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จํานวน ๔ คน
๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน ๑ คน

- ๑๕ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๑๗ คน จําแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาโท
จํานวน ๑๖ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๑๗ คน จําแนกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน และระดั บ
ปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

๔.๒.๒) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีราย เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะบริหารศาสตร์
ได้เสนอเรื่องแจ้งวันสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีราย เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ รหัสประจําตัว
๕๐๑๗๓๐๑๑๘๒ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
โดยมติคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบรับรองวันสําเร็จการศึกษาของเรือตรีแซมดิน
เลิศบุศย์ คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓ /๗๔๖๘ ลงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่าไม่มีใบแจ้งผลสอบภาษาอังกฤษของรายดังกล่าว ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้
มอบคณะบริหารศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๒๓๒๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่ารายนี้ได้เข้ารับการ
ทดสอบจริงและสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรจัดสอบ โดยมีข้อเท็จจริงยืนยันการ
สอบผ่านจากข้ อ มู ล คื อ (๑) หลักเกณฑ์การรับสมัค รเข้ า ศึ ก ษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร์ (๒) รายละเอียดจากข้อมูลอาจารย์ผู้จัดสอบ (๓) หนังสือยืนยันของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (๔) หนังสือที่นกั ศึกษายืนยันว่าตนได้เข้าสอบและมีผลสอบผ่าน
ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงหารือในประเด็นกรณีการมีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษของ
เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ก่อนมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
บูรณาการศาสตร์ สามารถนําผลสอบภาษาอังกฤษนั้นมาเป็นเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและเงื่อนไขในการสําเร็จ
การศึกษาได้ตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร มีระเบียบรองรับผลการสอบว่าจะยอมรับผลการสอบหรือไม่
สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ดําเนินการตามลําดับดังนี้
๑.) สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้นําเรื่องหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มติที่ประชุมเห็นควรใช้ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ก่อนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา เป็นเงื่อนไขในการผ่าน
การสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรได้ เนื่องจากเทียบเคียงกับการที่นักศึกษาสามารถใช้ผลการสอบผ่านจาก
สถาบันภาษาต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ผลสอบก่อนเป็นนักศึกษาได้ ส่วนการที่คณะไม่ได้จัดทําประกาศรองรับผล

- ๑๖ สอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารายดังกล่าวนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของหลักสูตรและคณะ ซึ่งมิใช่ความ
รับผิดชอบของนักศึกษา
๒.) สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเรื่องนําหารือสํานักงานกฎหมายและนิติการ กรณี
การใช้ผลสอบผ่านภาษาอังกฤษของ เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ก่อนมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของหลักสูตรศิลป
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ สามารถนําผลสอบภาษาอังกฤษนั้นมาเป็นเงื่อนไขการ
รับเข้าศึกษาและเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์หรือไม่ และระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยและ
คณะสามารถรองรับผลการสอบได้หรือไม่ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๗๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๖
๓.) สํานักงานกฎหมายและนิติการ ตอบข้อหารือการใช้ผลสอบผ่านภาษาอังกฤษของเรือตรี
แซมดิน เลิศบุศย์ ก่อนมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณา
การศาสตร์ เพื่อเป็นเงื่อนไขรับเข้าศึกษาและการสําเร็จการศึกษาได้ ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้อํานาจ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับหลักเกณฑ์ โดยไม่ต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยอีกหนึ่งภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ก่อนสําเร็จการศึกษา
แต่สามารถใช้ผลทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่หลักสูตรได้จัดสอบโดยก่อนที่ผู้เข้าสอบจะมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขรับเข้าศึกษาและการสําเร็จการศึกษา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ
๐๕๒๙.๑.๑๐/๗๘๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๔.) สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเรื่องเสนออธิการบดีพิจารณา ซึ่งเห็นชอบตามที่
สํานักงานบริหารบัณฑิตเสนอ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผลคะแนนสอบของนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์เงื่อนไข
ของหลักสูตรกําหนด และคณะไม่ได้จัดทําประกาศผลสอบรองรับและไม่ได้แจ้งนักศึกษาทราบ ทําให้นกั ศึกษา
เข้าใจว่าตนเองได้สอบผ่านตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยกําหนดให้อํานาจคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา อีกทั้งจากข้อมูลทีพ่ บว่า คณะ/หลักสูตร และมหาวิทยาลัย เคยได้เห็นชอบให้
นักศึกษาในหลักสูตรในกรณีเช่นเดียวกันได้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิและยังประโยชน์ให้กับ
นักศึกษา เห็นควรใช้ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษของเรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ก่อนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ เป็นเกณฑ์การผ่านการสอบวัดความรู้
ภาษาต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร ตามบันทึกข้อความที่
ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๙๒๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ งานทะเบียนนักศึกษา สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้
ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
รหัสประจําตัว ๕๐๑๗๓๐๑๑๘๒ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณา
การศาสตร์ โดยคณะบริหารศาสตร์ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา และตามหนังสือ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ
๐๕๒๙.๑๓/๗๔๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยสํานักกฎหมายและนิติการ พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า สามารถใช้ผลทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่หลักสูตรจัดสอบก่อนที่ผู้เข้าสอบจะมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขรับเข้าศึกษาและการสําเร็จการศึกษาได้

- ๑๗ ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ โดยในเล่มหลักสูตร
กําหนดเกณฑ์ไว้ ๒ เงื่อนไขคือ (๑) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : นักศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่าง
ดีก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการหลักสูตร
กําหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการที่จะศึกษาตําราภาษาอังกฤษหรือความรูจ้ ากเว็บไซต์
ได้ (๒) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา : ระบุนักศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยอีกหนึ่งภาษา
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ก่อนสําเร็จการศึกษา โดยมีความสามารถในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๒. พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กําหนดเกณฑ์การผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา
ในระดับปริญญาเอก ส่วนระดับปริญญาโทไม่ได้กําหนด
๓. พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไว้
๒ แนวทาง คือ ๑) การใช้ผลสอบจากสถาบันทดสอบทางภาษา คือ TOEFL หรือ IELTS หรือ ๒) การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่คณะ/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะบริหารศาสตร์ได้จัดทําประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑
๔. พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการบริหารงานหลักสูตรของ
สาขาวิชา รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการสอบและประเมินผลการสอบรายวิชา
๕. พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จํานวน ๕ ฉบับ
ได้ระบุให้อํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการบริหารงาน
หลักสูตรสาขาวิชา รวมถึงวิธีการสอบและประเมินผลการสอบรายวิชา
๖. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕
ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร คําสั่งอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด

- ๑๘ ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ การสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่
๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และ
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
๒.๑.๒ ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจํา
คณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอาํ นาจหน้าทีห่ รือทีเ่ กี่ยวข้อง
- ผู้ขอความเห็นชอบสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ คน ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตร์
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๒)
จํานวน ๑ คน

มติที่ประชุม : มอบสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากการให้ใช้ผลสอบรายวิชาสถิติแทนการสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย ๑ ภาษา ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้
ดําเนินการ ให้หลักสูตร/คณะ ดําเนินการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป หากดําเนินการ
ขออนุมัติไว้แล้ว ให้สาํ นักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

๔.๓ การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑ อาคารจ่ายกลาง ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ โดยได้ขออนุมัติใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารหอพักอาจารย์
และบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (แฟลตกันเกรา ๖) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑ เพิ่มเติมจากผังแม่บทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว
เหมาะสมในการดําเนินการก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล โดยเสนออธิการบดีและได้ให้ความเห็นชอบให้
นําเสนอต่อมี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- ๑๙ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล หลังที่ ๑

มติที่ประชุม : อนุมัติ
๔.๔ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนานําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสํานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๓๕๓,๙๖๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อย
หกสิบบาทถ้วน) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑.๑ บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
และผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต (รายรับประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ
๕.๔.๓) จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๑.๒ บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑/๕๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖ ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษางานขอบเขตการดําเนินงาน ตามแผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน (รายรับ
ประเภทค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓) รวมจํานวน ๔,๖๕๖,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
๑.๓ บันทึกข้อความสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/๗๐๖ ลงวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณกลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับ
โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี ๒๕๕๖ (รายรับประเภทค่าบริการ
ทางวิชาการ ข้อ ๕.๔.๓) จํานวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๑.๔ บันทึกข้อความหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕.๒/๔๐๒
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประมาณการ
รายรับเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อ ๕.๒) จํานวน
เงิน ๕๗๓,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๑.๕ บันทึกข้อความสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๑๕๓๖ ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS สําหรับโครงการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) แก่กลุ่มทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์และผู้ประกอบการแปรรูปข้าวใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จํ า นวน ๗๑,๒๖๐.- บาท และโครงการหมู่ บ้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื่ อ ลายขิ ด จํ า นวน

- ๒๐ ๒๕๒,๘๐๐.- บาท รวมจํานวน ๓๒๔,๐๖๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) (รายรับประเภท
ค่าบริการทางวิชาการ ข้อ ๕.๔)
หลักการ/หลักแนวคิด
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๔ ในข้อที่ ๑๓ ระบุการดําเนินการกรณีที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจากเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒
และข้อ ๕.๔ โดยที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมแล้วนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หน่วยจัดการเรียน
การสอนจังหวัดมุกดาหาร สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้ง
แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่ ม เติ ม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หน่วยจัดการเรียน
การสอนจังหวัดมุกดาหาร สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ
เรื่องเพื่อขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวนงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๕๓,๙๖๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางในการเสนอขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายใน
ลักษณะการให้บริการทางวิชาการและเงินสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ให้กองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สําหรับรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย
หรือเพื่อให้ การบริ การทางวิช าการ เช่น การเป็น ที่ ป รึก ษา การดํา เนิน โครงการตามวั ตถุป ระสงค์ข อง
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน เป็นต้น แล้วจึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
๒. ให้กองแผนงาน พิจารณากําหนดรหัสในการจําแนกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ให้สามารถตรวจสอบยอดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ แยกจากเงินรายได้จริง เพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
๓. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน กําหนดจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะ/สํานัก/หน่วยงาน ที่มีรายรับเพิ่มเติม จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เพื่อการวิจัย หรือการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการจํ า แนกลั ก ษณะรายรั บ ให้ เ ข้ า ใจตรงกั น และให้

- ๒๑ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้นํามาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบแผนงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๕ การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเดิม เป็นระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP)
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบโทรศั พ ท์ ซึ่ ง มี ก ารส่ ง สั ญ ณาณเสี ย งระบบanalog โดยจากการตรวจสอบพบว่ า
มหาวิทยาลัยประสบปัญหาในการซ่อมแซมหรือการบํารุงรักษาอุปกรณ์หลัก (Hardware) เนื่องจากมีต้นทุนใน
การซ่อมบํารุงที่สูงมาก รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างผู้ขาย (บริษัท Alcatel) ได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว นั้น
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้ร่วมหารือกับสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้มีการศึกษาดูงานระบบต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีแผนความร่วมมือกั บมหาวิทยาลั ย
เครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใช้
งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP) ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบ
โทรศัพท์มหาวิทยาลัยจากระบบเดิมเป็นระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP) จะ
ทําให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงรองรับ
การขยายตัวของผู้ใช้งานในอนาคตได้
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานการจัดทําระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VOIP) ภายในมหาวิทยาลัย และให้ความ
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเดิม เป็นระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (VoIP,Voice over IP)

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ให้สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทําแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะยาว และกําหนดกรอบงบประมาณในการ
ดําเนินงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอาคารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป

- ๒๒ -

๔.๖ รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะรัฐศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๒๖/๒๕๕๖ ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงินเอกสารขั้นต้น และสอบทานระบบการทํางานใน
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บัดนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินและการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ของคณะรัฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วย
๑๕,๖๗๒,๐๔๐.๗๙
บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
จํานวน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จํานวน
๒๕,๒๓๙,๖๒๕.๒๕
บาท
หนี้สิน
จํานวน
๔,๖๓๓,๗๑๑.๐๓
บาท
ส่วนทุน
จํานวน
๓๖,๒๗๗,๙๕๕.๐๑
บาท
๒. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย
รายได้
จํานวน
๑๘,๔๑๙,๒๘๓.๗๘
บาท
๑๖,๖๕๗,๕๔๓.๐๗
บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน จํานวน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จํานวน
๑,๗๖๑,๗๔๐.๑๑
บาท
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
๒. รายงานผลการดํ าเนินงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินรายได้ค ณะ
รัฐศาสตร์ โดยงานบัญชี คณะรัฐศาสตร์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะโดยขอให้ทุกคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ตรวจสอบลูกหนีข้ อง
หน่วยงานและพิจารณาดําเนินการติดตามทวงถามหนีส้ ิน และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- ๒๓ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานประจําปี ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การรายงานประจําปี ๒๕๕๕
ของคณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้
ทุกคณะ/หน่วยงาน/สํานัก จัดทํารายงานประจําปีของหน่วยงาน เป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐
วัน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในภารกิจหลักของหน่วยงานโดยกําหนดเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- การรายงานประจําปี ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มติที่ประชุม : รับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๒ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กําหนดจัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ ” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวขอ “การ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Local Development toward ASEAN:
Research for Quality of Life)” ทั้งนี้ได้เปิดรับผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc สรุปจํานวนผลงาน ดังนี้
บรรยาย
โปสเตอร์
ผลรวมทัง้ หมด
กลุ่ม
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๗
๔๖
๘๓
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๗
๑๐
๑๗
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๖
๑๗
๕๓
ผลรวมทัง้ หมด
๘๐
๗๓
๑๕๓
ผลงานที่นําเสนอโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๘๗ เรื่อง (ร้อยละ ๕๖.๘๖)
เป็นอาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน ๖๖ เรื่อง (ร้อยละ ๔๓.๑๔)

- ๒๔ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- กําหนดจัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ ” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๓ การบันทึกขออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้
จ่ายการเบิก การเก็บรักษาและการนําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรม นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบ “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การ
เก็บรักษาและการนําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖” โดยประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้การดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย
การเบิก การเก็บรักษาและการนําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทําหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนดําเนินงาน จึงได้จัดทําร่างบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
สําหรับคณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ข้อกฎหมาย/ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการนําเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- การบันทึกขออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิก
การเก็บรักษาและการนําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๔ ประสิทธิภาพการดําเนินการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ
๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรม นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามที่ ร อง
นายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ได้เสนอเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ดําเนินการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิ จารณา
ดํ า เนิ น การต่ อ ไปนั้ น ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติเ มื่ อวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ มี ก ารเร่ ง รัด ให้
หน่วยงานภาครัฐติดตามการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลสําเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research Project Management: NRPM) ในการนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งสถาบันการศึกษาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- ๒๕ ๑. เร่งรัดให้มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลสําเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑๒๕๕๓ ในระบบ NRPM ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ประธานสภาวิจัย
แห่งชาติเสนอ
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ
๒.๑ มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ถือปฏิบัติในการรายงานผลการดําเนินงานวิจัย
ในระบบ NRPM เป็นประจําทุกปีอย่างเคร่งครัด
๒.๒ การรายงานผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า ว ควรระบุ ใ ห้ มี ก ารรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานเฉพาะที่ กํ า หนดให้ เ สร็ จ สิ้ น ในปี ง บประมาณ ไม่ ร วมโครงการวิ จั ย ที่ ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ผู ก พั น
งบประมาณ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
๒.๓ ในระยะต่อไป ควรขยายการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยในระบบ NRPM ไปสู่
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์กรอิสระ/องค์กรมหาชน เพื่อให้ครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณวิจัยรวมของ
ภาครัฐ และสะท้อนภาพรวมประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประสิทธิภาพการดําเนินการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๕ การดําเนินการจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการสําหรับ
สถานศึกษา จํานวน ๑ ชุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส จํานวน ๑ ชุด
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย สํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดําเนินการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการสําหรับสถานศึกษา
จํานวน ๑ ชุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส จํานวน ๑ ชุด โดยได้ดําเนินการจัดหาด้วยวิธีการ
สอบราคา และได้ทําสัญญาขายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบของในวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
วงเงินซื้อขาย
ผู้ขาย
๑. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ๘๔๒,๖๒๕.๐๐ บาท บริษัท ซี เอส ซี เทคโนโลยี จํากัด
สําหรับสถานศึกษา จํานวน ๑ ชุด
(Campus Agreement)
๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส ๓๔๔,๕๔๐.๐๐ บาท บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จํากัด
จํานวน ๑ ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๑๘๗,๑๖๕.๐๐ บาท

- ๒๖ ประเด็นเสนอที่ประชุมทราบ
- เพื่อทราบการดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการสําหรับสถานศึกษา
จํานวน ๑ ชุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันไวรัส จํานวน ๑ ชุด

มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๖ สรุปจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มีแผนการรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ จํานวน ๗ คณะ จํานวน ๕๐๐ คน ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก จํานวน ๓๒ สาขาวิชา ซึ่งจากผลการสอบคัดเลือกมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน ๑๗๖ คน มีนักศึกษามาขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ จํานวน ๑๔๗ คน โดยแยกออกสรุปเป็นคณะ ดังนี้

แผนการรับ

ผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา

จํานวนผู้ขนึ้
ทะเบียนนักศึกษา
ใหม่

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์

๑๔๕

๓๕

๒๙

เอกสารไม่ครบ ๓
คน

๒ คณะเกษตรศาสตร์
๓ คณะศิลปศาสตร์
คณะ
๔ วิศวกรรมศาสตร์
๕ คณะเภสัชศาสตร์

๘๖

๒๒

๑๘

๓๓

๑๖

๑๔

๑๓๘

๕๓

๔๔

๑๘

๑๑

๑๐

๖ คณะบริหารศาสตร์
๗ คณะรัฐศาสตร์

๓๐

๓๒

๒๕

๕๐

๗

๗

รวมจํานวน (คน)

๕๐๐

๑๗๖

๑๔๗

ที่

๑

คณะ/หลักสูตร

ในการนี้ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและวางแผนการรับนักศึกษาในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีผลการสรุปข้อมูลจํานวนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๖

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- สรุปจํานวนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๒๗ -

๕.๗ สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ แนะนําการจัด
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนการศึกษา มีกิจกรรมที่สําคัญ ๒
ส่วน โดยภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคบ่ายรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และอบรมการใช้
ระบบทะเบียนนักศึกษา/การลงทะเบียนเรียน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน
๑๗๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะ คณาจารย์ ๒๐ คน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ๒๓ คน
ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานจํานวน ๑๓๕ คน (จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๑๓๗ คน) แยกเป็น
ปริญญาเอก ๒๔ คน ปริญญาโท ๑๑๑ คน
ในการดําเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด และได้เก็บ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯและแบบประเมินความรู้ กับนักศึกษาใหม่ ในการนี้ผลการดําเนินงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรม
ภาคเช้า : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๑. แนะนํามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร
คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. แนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และหลักสูตรการเรียน
การสอน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
๓. บรรยายพิเศษ “เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร ให้
ประสบความ
สําเร็จ” โดย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
๔. แนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสํานักวิทย
บริการ
๕. แนะนําและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสํานัก
คอมพิวเตอร์
๖. แนะนํางานบริหารบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคบ่าย : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และอบรมการใช้
โปรแกรม

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุผล
ไม่
บรรลุผล
3
เข้าร่วมงาน ๒๐
คน จากรายชื่อ
3
แจ้งเข้าร่วม ๒๐
คน
3
3
3

- ๒๘ ๑. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดส่งเอกสาร
ถ่ายรูป ทําบัตรนักศึกษา เปิดสมุดบัญชี
๒. อบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอิเลกโทรนิกส์และการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Reg. โดยสํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และงานทะเบียน
๓. อบรมการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียน โดยงานทะเบียนนักศึกษา

3

3
3

-รายชื่อ ๑๗๘
คน มารายงาน
ตัว ๑๓๕ คน
-ระบบ
อินเทอร์เน็ตล่ม
ในช่วงแรก และ
ต่อมาดําเนินการ
ได้

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
-

- สรุปรายงานการปฐมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๘ สรุปผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ประเมินความคิดเห็นผู้ใช้บณ
ั ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุม ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒)ด้านความรู้ ๓) ด้าน
ทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ทักษะตามลักษณะงานในสาขาวิชาชีพ โดยในระดับปริญญาโทมีผสู้ ําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๑๙ คน และใน
ระดับปริญญาเอก มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๕ คน
ในการดําเนินการประเมินผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
ของผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ ๒๖.๙๔ และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ
๖๐.๐๐ มีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ ๔.๕๒ คะแนน
(ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม ๕ ระดับปริญญาเอกเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ ๔.๕๙ คะแนน (ระดับดีมาก)
จากคะแนนเต็ม ๕ และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม” ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ ๔.๖๐
คะแนน (ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม ๕ ระดับปริญญาเอกเท่ากับ ๔.๗๔ คะแนน (ระดับดีมาก) จากคะแนน
เต็ม ๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม

- ๒๙ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- สรุปผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๙ การปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กําหนดแนวทางในการกํากับการให้กู้ยืมเงินในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ โดยกองทุนจะปิดระบบ e-Studentloan ในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการ
ทั่วไป แต่จะเปิดระบบให้เฉพาะสถานศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนการสอน ๓ ภาคการศึกษา (ไม่รวม
ภาคฤดูร้อน)และมีหนังสือแจ้งกองทุนพิจารณาการเปิดระบบเป็นรายกรณี จึงขอให้สถานศึกษาที่มีการเปิดการ
เรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา ทําหนังสือพร้อมแนบแผนการศึกษาให้กองทุนพิจารณาเปิดระบบ ทั้งนี้หาก
สถานศึกษาไม่ได้ดําเนินการจะทําให้ไม่สามารถกู้ยืมในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๖ ได้ แม้ว่าจะได้มีการบันทึกกรอบ
วงเงินทั้ง ๓ ภาคเรียนไปเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- การปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบและให้สาํ นักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งให้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ได้รับทราบกรณีของมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา เป็นบาง
หลักสูตรเท่านัน้ และให้มีการสอบถามแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ประกอบเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานผลการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษา
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพย์สิน ฯ แจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ ตามที่สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา จํานวน ๘ หลัง โดยแบ่งประเภทหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ จํานวน ๔ หลัง และหอพักนักศึกษา
สวัสดิการ จํานวน ๔ หลัง และการสํารวจผลความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายหอพักนักศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ โดยนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ มีความต้องการโรงจอด
รถจักรยานยนต์ เป็นจํานวนมาก ประกอบกับทางสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้นําเต็นท์
ชั่วคราวมาให้บริการเป็นการชั่วคราว และเต็นท์ดังกล่าวได้เสื่อมสภาพตามการใช้งาน และได้รับความ
เสียหายจากอุบัติภัย

- ๓๐ ดังนั้น ทางสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้ดําเนินการขอตั้งงบประมาณกลาง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการใช้งาน
ของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก และตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา โดยใช้เงินรายได้จากการ
ให้สิทธิในการทําบัตรนักศึกษา เป็นจํานวนเงินในการก่อสร้าง ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
หกพันบาทถ้วน) และได้ดําเนินการสรรหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างโรงจอดรถดังกล่าวแล้ว โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด
ศรีสะเกษนพรัตน์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
ประเด็นทีเ่ สนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
- ผลการดําเนินการการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการปรับปรุงห้องน้ําหอพักนักศึกษาราชาวดี ๑ ราชพฤกษ์ ๒
และราชาวดี ๒
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพย์สิน ฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ตามที่สาํ นักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
จํานวน ๘ หลัง โดยแบ่งประเภทหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ จํานวน ๔ หลัง และหอพักนักศึกษาสวัสดิการ
จํานวน ๔ หลัง แต่เนื่องจากหอพักนักศึกษาสวัสดิการได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงทําให้สภาพ
อาคารหอพักนักศึกษาเสื่อมโทรม และไม่สวยงาม ดังนั้น สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึง
ดําเนินการตั้งงบประมาณ ในการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจํานวน
เงิน ๑๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และได้ดําเนินการพิจารณาออกแบบปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา โดยคณะทํางานปรับปรุงหอพักนักศึกษาและภูมิทัศน์ภายในบริเวณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้
๑. โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ํ า หอพั ก นั ก ศึ ก ษาราชาวดี ๑ และราชพฤกษ์ ๒ เป็ น จํ า นวนเงิ น
๕,๗๗๐,๐๐๐ บาท ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําภายในหอพักนักศึกษาโดยบริษัท โคโค่ เทคโนโลยี จํากัด และ
บริษัท สามพายกลการ ในระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นจํานวนเงิน ๕,๗๗๐,๐๐๐
บาท และได้ปรับปรุงห้องน้ําเสร็จสิ้นแล้ว
๒. โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาราชาวดี ๒
ประมาณราคากลางเป็นจํานวนเงิน
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ
กําหนดขอบเขตการจ้าง
ประเด็นทีเ่ สนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
- ผลการดําเนินการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาราชาวดี ๑ ราชพฤกษ์ ๒ และราชาวดี ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๓๑ -

๖.๓ รายงานผลการรับนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพย์สิน ฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ตามที่สาํ นักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
จํานวน ๘ หลัง โดยแบ่งประเภทหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ จํานวน ๔ หลัง และหอพักนักศึกษาสวัสดิการ
จํานวน ๔ หลัง และปิดหอพักราชาวดี ๒ เพื่อปรับปรุงอาคารทั้งหลัง โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและ
เปิดให้บริการได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางหน่วยงานได้ดําเนินการรับนักศึกษาเข้า
พักภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๓๘ ราย โดยแยกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
จํานวน ๑,๐๗๗ ราย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ จํานวน ๖๖๑ ราย ชําระค่าบํารุงการศึกษาเป็นรายปี โดยแบ่งจ่าย
เป็นรายงวด จํานวน ๒ งวด ในงวดแรกเป็นเงินค่าบํารุงการศึกษา ๑๑,๑๓๖,๓๓๐ บาท และในงวดที่ ๒ เป็น
จํานวนเงิน ๗,๔๖๑,๗๔๙ บาท (แจ้งชําระหนี้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖) และค่าบํารุงหอพักนักศึกษาสําหรับ
ต่างชาติ เป็นจํานวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (ชําระเป็นรายเดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๕๘,๐๗๙ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๖๖ ของจํานวนห้องที่พักที่รับได้ทั้งหมด
ประเด็นทีเ่ สนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
- รายงานผลการดําเนินการรับนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๔ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ปี
ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ ปี ดังนี้
วัน
กิจกรรม/รูปแบบ
สถานที่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
๒๐ ก.ค.๕๖ งานประเพณีอนุรักษ์ลงแขกดํานา
อุทยานศิลปวัฒนธรรมลุ่ม สํานักงานบริหารส่งเสริม
สถาปนา ม.อุบลฯ ๒๓ ปี เวลา
น้ําโขง
งานวิจัยฯ
๐๘.๐๐ น. พิธีเปิดงาน
งาน มอบ.วิจัย
๒๕-๒๖
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ สํานักงานบริหารส่งเสริม
ก.ค.๕๖
รอบพระชนมพรรษา
งานวิจัยฯ
กองกลาง/สํานักงาน
๓๐ ก.ค.๕๖ - เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร สํานักงานอธิการบดี
(หลังใหม่)
พระสงฆ์ จํานวน ๘๖ รูป
บริหารกายภาพฯ
- เวลา ๐๘.๐๐ น พิธีปลูกต้นไม้เฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ สํานักงานบริหาร
รอบพระชนมพรรษา
พระเกียรติ
กายภาพฯ
อาคารเทพรัตน์สิริปภา กองการเจ้าหน้าที่
-เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบรางวัล
บุคลากรดีเด่น/ผู้สร้างชื่อเสียง

- ๓๒ -เวลา ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ
-เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
กลางวัน
๓๐ ก.ค.๕๖ การอบรม และบรรยายพิเศษ “สอน
คิด D ไว้ทํา Design”
๓๐-๓๑
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
ก.ค.๕๖
อุดมศึกษา

อาคารเทพรัตนสิริปภา
อาคารเทพรัตนสิริปภา

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่

คณะศิลปะประยุกต์ฯ
บริษัท ADDA จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ กองบริการการศึกษา
รอบ พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๕ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คือ นางสุดารัตน์ หอมหวล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

( นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

( นางนลินี ธนสันติ )
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

- ๓๓ -

( รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

