รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 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.
๒๓.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(แทน)รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
(แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
(แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

รศ.นงนิตย์
ผศ.จุฑามาส
นายนรินทร
นางพนมศรี
ผศ.ธนพรรณ
ผศ.ศิริพร
นางสิรินทร์ทิพย์
นางจุฑามาศ
ผศ.สิทธา
ผศ.เกรียงศักดิ์
นางฉวีวรรณ
รศ.วัชรพงษ์
ผศ.วันดี
ผศ.จันทร์เพ็ญ
นายประวิทย์
ผศ.อินทิรา
รศ.สถาพร
รศ.นพ.ป่วน
นายสมโชค
ผศ.บรรลือ
รศ.วัชรพงษ์
ผศ.อริยาภรณ์
ผศ.มนูญ

ธีระวัฒนสุข
จิตต์เจริญ
บุญพราหมณ์
เลิศศุภวิทย์นภา
ธานี
จึงสุทธิวงษ์
บุญมี
หงษ์ทอง
เจนศิริศักดิ์
แก้วกุลชัย
ชัยวัฒนา
วัฒนกูล
รังสีวิจิตรประภา
อินทรประเสริฐ
อนันตวราศิลป์
ซาฮีร์
โภคา
สุทธิพินิจธรรม
หอมจันทร์
คงจันทร์
วัฒนกูล
พงษ์รัตน์
ศรีวิรัตน์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

-๒๒๔. ผู้อํานวยการกองกลาง
๒๕. รก. หัวหน้างานสารบรรณ

นางนลินี
นางสาวมัณฑนา

ธนสันติ
เจือบุญ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.อุทิศ
นายสุรชัย

อินทร์ประสิทธิ์
จูมพระบุตร

ติดราชการ
ลาป่วย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. รก.ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธานสภาอาจารย์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์
ผู้อํานวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ

รศ.สัมมนา
มูลสาร
นางสุรีย์
ธรรมิกบวร
นายศรัณย์
สุดใจ
นางรัชนี
นิคมเขตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ รายงานเหตุการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกทหารพรานยิง
เสียชีวิต
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ถูกยิงเสียชีวิต ๓ ราย
(๑) นายศั ก ดิ์ ส าคร จี ป อมจา นั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ รหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา
๕๒๒๑๔๐๐๙๗๐ อายุ ๒๑ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
(๒) นายรัฐพล เดชบุญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัสประจําตัวนักศึกษา ๔๙๒๑๕๙๐๐
อายุ ๒๓ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) นายกิ ต ติ โ รจน์ ศิ ล าโชติ นั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ รหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา
๕๑๒๑๔๖๐๐๓๒ อายุ ๒๔ ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่ ง รายละเอี ย ดปรากฏตามข่ า วสื่ อ มวลชน เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ และ
มหาวิทยาลัยได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รับทราบด้วยแล้ว ในการดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้เยียวยาช่วยเหลือ ครอบครัวนักศึกษา
ที่เสียชีวิต รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ บุคลากร และ
นักศึกษา ได้เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพทั้ง ๓ ราย
การช่วยเหลือเพิ่มเติม ในราย นายศักดิ์สาคร จีปอมจา ซึ่งมีฐานะยากจน มหาวิทยาลัยได้
ช่วยเหลือในการจัดนําศพไปที่จังหวัดยโสธร เป็นเงินจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมอบให้คณะนิติศาสตร์
เป็นผู้ดําเนินการ

-๓สําหรับนายปรัชญนันท์ นิยม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่ง ตกเป็ น ผู้ ต้ อ งหาร่ ว มก่ อ เหตุ นั้ น ในเบื้ อ งต้ น อธิ ก ารบดี พ ร้ อ มผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ดิ น ทางไปพบ
ที่สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ และมหาวิทยาลัยจักได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตามด้ า นการดํ า เนิ น คดี ข องสถานี ตํ า รวจภู ธ รวาริ น ชํ า ราบ
มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ ป ระสานกั บ คณะนิ ติ ศ าสตร์ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและช่ ว ยเหลื อ
ทางอรรถคดี กรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ถูกฆาตกรรม และจะรายงานเหตุการณ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รับทราบเป็นระยะในความคืบหน้าของการดําเนินคดีของตํารวจต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ แนะนําผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ประธานแจ้งที่ ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์
พงษ์รัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ แนวทางการดําเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิจัยและค้นคว้าหาข้อมูล องค์ความรู้ ที่มีความจําเป็นพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้
ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม สําหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการบูรณาการขับเคลื่อน องค์ความรู้
และประสบการณ์ จากสถาบันอุดมศึกษา คลังความรู้ที่นําไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองท้องถิ่นและในระดับจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากร
และนิสิต ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Activity Based Learning) ในการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
สังคม
โดยแต่ ล ะจั ง หวั ด จะต้ อ งมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย ๑ แห่ ง ร่ ว มประสานความ
รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ภาคธุรกิจ เอกชน
และภาคประชาสังคม โดยพื้นที่ ๑ จังหวัด อาจมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งร่วมเป็นผู้ประสานดําเนินงาน

-๔ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในขั้นตอนแรก คือ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้ประสานหลักทุกจังหวัด เพื่อเป็นคลังข้อมูลกลาง การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์และ
นําไปสู่กลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ซึ่งการลงนามครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายอุดมศึกษา ๙ แห่ง ได้กําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมรับผิดชอบพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พื้นที่จังหวัด ครบ ๗๖ จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม ๑ ระหว่างกระทรวง ๘
กระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธาณสุ ข
และกระทรวงอุตสาหกรรม) และประธานเครือข่ายอุดมศึกษา ๙ แห่ง กลุ่ม ๒ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๗๖ จังหวัด และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตามที่พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรับผิดชอบ
เขตพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ และยโสธร โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันหลัก
โดยโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด นั้น มีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งมีแนวคิดในการปรับเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม (Engagde Higher Education) พัฒนาคน พัฒนาชุมชน สร้างความเป็น
พลเมื อ งที่ ดี ส่ ง เสริ ม ความอยู่ ดี มี สุ ข ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และประเทศ ตามแนวทาง “การส่ ง เสริ ม
อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ”

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๘ ตัดข้อความ “ โดยคณะบริหารศาสตร์ ขอนําเรื่องปรึกษาและขอ
ความเห็ น จากคณะกรรมการประจํ า คณะฯ ก่ อ น”แก้ ไ ขเป็ น มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบการยกเว้ น
ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของ นักศึก ษาทุน รุ่น ที่ ๓-๕ ที่ยัง คงค้ า งทั้งหมด และนํา เสนอที่ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

-๕-

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เสนอขอให้พิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ
วาระที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๔ และที่ประชุมมีมติให้แต่ละคณะพิจารณาเสนอรายชื่อให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณา ความทราบแล้วนั้น
บั ด นี้ คณะต่ า งๆ ได้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จํ า นวน ๗ คณะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๗ คน
ประเด็นนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- รายชื่อตามโครงสร้างคณะกรรมการเลือกสรร (ตามข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๗.๑)
ประกอบด้วย อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยจะกําหนดและแต่งตั้งเป็นปีๆ ไป จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ไม่เกิน ๗ คน ตามรายละเอียดดังนี้
๑. องค์ประกอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ชุมมวล คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
๑.๔ เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน
๑.๕ นายสมบัติ วอทอง
คณะนิติศาสตร์
๑.๖ นางประทับใจ สิกขา
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์
๑.๗ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
๒. กําหนดวาระการดําเนินงานของคณะกรรมการตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๔
ทั้ ง นี้ คณะที่ แ จ้ ง ไม่ เ สนอชื่ อ จํ า นวน ๓ คณะ ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะรัฐศาสตร์
๓. อํานาจหน้าที่
๔.๑ กําหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาประวัติและผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อขอรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
๔.๒ พิจารณาประวัติและผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญากิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓

-๖-

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน ๗ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ชุมมวล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
๔. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน
๕. นายสมบัติ วอทอง
๖. นางประทับใจ สิกขา
๗. นางสาวจารุวรรณ ชุปวา

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ขอให้ ฝ่ายเลขานุการฯ (งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา )ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓ ต่อไป

๓.๒ ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่.....) พ.ศ......
ผู้ช่ วยอธิ ก ารบดีฝ่ า ยวิช าการ นําเสนอที่ประชุมเพื่ อพิ จารณา ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และยังไม่มีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ถัดจากวันประกาศแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการและแนวทางการนําเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา กรณีจัดทําหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนําไปใช้
ในการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกา
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ ต รวจสอบแล้ ว หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการแพทย์ ท างเลื อ ก มี ชื่ อ ปริ ญ ญาถู ก ต้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ ว จึ ง เห็ น สมควรจั ด ทํ า แก้ ไ ขเพิ่ ม ชื่ อ ปริ ญ ญา
ในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย เพื่อมิให้วันบังคับใช้ย้อนหลังบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

-๗และทําให้บัณฑิตมีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ทั้งนี้ เรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในปี
๒๕๕๓ ซึ่งเสนอ ๒ สาขาวิชา แต่เนื่องจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่ได้รับการอนุมัติ
หลักสู ตรจึ งตั ดออกในการเสนอครั้งนี้ และได้เพิ่มหลั กสูตรประกาศนี ยบัตรมาแทน เนื่ องจากได้รับการ
รับทราบหลักสูตรจาก สกอ.แล้ว)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขอเพิ่มเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่...) พ.ศ....
โดยเพิ่มชื่อสาขาวิชาและต้องเรียงตามลําดับตัวอักษร ในมาตรา ๓ ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์แทรกเป็น
ลําดับที่ ๕ และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในลําดับที่ ๑๕ การแก้ไขนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อปริญญา โดย
คงชื่อปริญญาเดิมที่ผ่านการดําเนินการแล้วไว้ และแทรกชื่อสาขาใหม่ รวมสาขาที่จะประกาศในร่างพระราช
กฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ สาขา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ดําเนินการดังนี้
๑. ขอให้คณะตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร หากมีการแก้ ไขให้ประสานงาน
พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีความถูกต้องและรอบคอบในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั กษรย่อ สํ า หรั บ สาขาวิช า ครุยวิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุย ประจํ า
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่.....) พ.ศ......
๒. ขอให้ ง านพั ฒ นาหลักสูตร กองบริการการศึ กษา ตรวจสอบ รายละเอีย ดการให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การกําหนดอักษรย่อ การเทียบชั้นปริญญา ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ เพื่ อ
เปรียบเทียบและพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม

๓.๓ อัตราการคํานวณการใช้กระแสไฟฟ้าและสัดส่วนการชําระค่ากระแสไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยจากคณะ/สํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒ นา นําเสนอที่ ประชุมเพื่ อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
ประสบปัญหาการชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา และตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑
เรื่องแนวทางการชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางความช่วยเหลือ ๔
แนวทาง นอกจากนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ขอให้กองแผนงานพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขอให้เป็นการ
จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณในรายการที่มีความสําคัญและจําเป็นเท่านั้น

-๘มหาวิทยาลัยฯได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้งคณะทํางานพิจารณาและ
วิเคราะห์ปัญหาค่าไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย คณะทํางานฯได้ดําเนินการประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาค่าไฟฟ้าและสรุปปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคณะ/สํานัก มาเป็นลําดับ จนสามารถสรุป
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคณะ/สํานัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ โดยคํานวณตาม
ปริมาณการใช้จ่ายจริงภายในคณะ และปริมาณการใช้กระแสฟ้าของอาคารเรียนรวมแยกรายคณะ/สํานัก
นอกจากนี้คณะทํางานยังได้กําหนดอัตราการคิดค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการคํานวณค่ากระแสไฟฟ้าของคณะ/
สํานักในระยะต่อๆไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราการคิดค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. การชําระค่าไฟฟ้าค้างจ่ายตามปริมาณการใช้จริงของคณะ/สํานัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ และชําระค่ากระแสไฟฟ้าตามปริมาณการใช้จ่ายจริงในเดือนต่อๆไป
โดยประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกรณี การจัดทําประกาศเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ขอให้รีบดําเนินการ เนื่องจากมีผลต่อการจัดเก็บค่าไฟฟ้ากับอาคารที่พัก
อาศัย ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดเก็บค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย (กอง
คลังและสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) หารือร่วมกันหามาตรการ ในการเร่งรัด ตรวจสอบ
ควบคุม และติดตามการเก็บค่าไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ออกประกาศเกี่ยวกับอัตราการคิดค่ากระแสไฟฟ้าแยกตาม
ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คณะ/สํานัก ร่วมในการชําระค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายตามปริมาณการใช้จริง
ของคณะ/สํานัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้กองแผนงานแจ้งยอดค่ากระแสไฟฟ้า
เพื่อให้คณะ/สํานัก ตรวจสอบและแจ้งยืนยันให้กองคลังตัดค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ของคณะ/สํานัก

๓.๔ แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และหน่วยงานภายนอก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริม
การวิจัยฯ ได้เสนอวาระเรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกใน
ลักษณะการร่วมทุนวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
โดยที่ประชุมมี มติเห็นชอบในหลักการเรื่องแนวปฏิบัติการเสนอขอทุนจากหน่วยงานภายนอกที่มี กําหนด
หลักเกณฑ์ในการลักษณะการร่วมทุนวิจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ เสนอ คือ
๑. นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอโครงการ จัดทําข้อเสนอโครงการตามที่แหล่งทุนกําหนด
๒. คณะ หน่วยงาน รวบรวมและนําส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณบดี/
ผู้อํานวยการ ให้กับโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ

-๙๓. โครงการจั ด ตั้ ง กองส่ ง เสริ ม การวิจั ย ฯ สอบทานความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของเอกสาร
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นสาระสําคัญ ความเหมาะสมของ
แผนงานกับงบประมาณและอื่นๆ
๔. โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ รวบรวมข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบและลงนามเพื่อนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้แหล่งทุนต่อไป
และเห็นชอบให้จัดเตรียมงบประมาณเงินรายได้เพื่อรองรับการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย นั้น
ปัจจุบันได้มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกลักษณะร่วมทุนที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมสนับสนุนทุนดังนี้
๑. ทุนวิจัย ร่วมกั บสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๑ โครงการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งหมด ในวงเงินจํานวน ๑,๐๑๒,๕๐๐ บาท
สกว.สนับสนุน จํานวน ๒,๐๒๕,๐๐๐ บาท สกอ. สนับสนุน ๙๔๕,๐๐๐ บาท
๒. ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตามบันทึกความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งหมด ในวงเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สกว. สนับสนุน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ทุนพัฒ นาศั ก ยภาพในการทํ างานวิจั ย ของอาจารย์รุ่ นใหม่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดสัดส่วนการสนับสนุนระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย ๕๐ : ๕๐ ทั้งนี้ ยัง
ไม่ทราบวงเงินและจํานวนโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินของ สกว. แต่ในเบื้องต้นได้ประสานให้
คณะ/วิทยาลัย แจ้งจํานวนโครงการที่สนับสนุนได้ผ่านการประเมิน
ในการนี้ แนวปฏิบัติการเสนอขอรับงบประมาณนั้นได้รับการเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ใน
ส่วนแนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งการติดตามประเมินผล ยังไม่ได้มีการกําหนด
ชัดเจน โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือโดยเชิญผู้อํานวยการกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์) เจ้าหน้าที่
พัสดุ (กองคลังและคณะวิศวกรรมศาสตร์) ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งได้สรุปเสนอแนวปฏิบัติด้าน
การเงินบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการติดตามประเมินผล การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้
การจัดสรรทุน
๑. โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ฯ จะแจ้ ง ให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ทราบเพื่ อ พิ จ ารณายื น ยั น การ
สนับสนุนร่วมทุน เมื่อแหล่งทุนแจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และโครงการจัดตั้งกองส่งเสริม
การวิจัยและรวบรวมเสนออธิการบดีพิจารณายืนยันการร่วมทุนเพื่อนําส่งแหล่งทุนและจัดทําสัญญารับทุนต่อไป
การดําเนินงาน
๑. เมื่อได้รับแจ้งการดําเนินโครงการและคู่สัญญารับทุนแล้ว โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการ
วิจัยฯ จะดําเนินการเบิกจ่ายส่วนของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะดําเนินการเบิกจ่ายเงินของคณะ (กรณีที่
คณะร่วมทุนด้วย) เพื่อนําส่งแหล่งทุนภายนอก ตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กําหนด

- ๑๐ ๒. โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ จะส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินจากแหล่งทุนภายนอก
ให้กองคลังเป็นผู้จัดเก็บหลักฐาน ส่วนคณะ/วิทยาลัยใช้สําเนาเป็นหลักฐานการเงิน และโครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ เก็บสําเนาเพื่อการติดตามโครงการ
๓. แหล่งทุนภายนอกเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีโครงการ และให้นักวิจัยใช้ระเบียบด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุ ตามที่แหล่งทุนภายนอกกําหนด
การติดตามประเมินผล
๑.การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัย ให้ดําเนินการตามระบบของแหล่งทุนภายนอก
๒. เมื่อดําเนินงานวิจัยแล้วเสร็จให้นักวิจัยส่งรายงานการวิจัย และรายงานการเงิน ให้กับ
คณะ/วิทยาลัย และโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ หน่วยงานละ ๑ ชุด นอกเหนือจากการส่งให้กับ
แหล่งทุนแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา
๑. แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
๒. แนวทางการจ่ ายเงินสนับทุนวิจัยระหว่างมหาวิ ทยาลั ยและหน่วยงานภายนอก (กรณี
โครงการมีระยะเวลามากกว่า ๒ ปี)
๒.๑ จ่ายเงินสนับสนุนรายปี
๒.๒ จ่ายทั้งหมดที่ต้องสนับสนุนในครั้งเดียว
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การเพิ่มเติมเงื่อนไขและแนวปฏิบัติ การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยฯ เห็นควรให้กําหนด
แนวปฏิ บั ติ เช่ น การนํ า เสนอโครงการวิ จั ย ตามที่ แ หล่ ง ทุ น กํ า หนด การเบิ ก จ่ า ยทุ น ของผู้ วิ จั ย
การรายงานผลการดําเนินการวิจัย ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ/สํานัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย
๒. ตรวจสอบประกาศกระทรวงการคลัง สําหรับการใช้เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ
เพื่อประกอบการจัดทําประกาศฯ ให้สามารถครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น
๓. เนื่องจากนโยบายการควบคุ มดูแลของแหล่ง ทุ นประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกัน
จึงไม่ควรกําหนดแนวปฏิบัติที่ระบุให้ใช้กับทุกแหล่งทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน ขอให้
กองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบ รวบรวม และสรุปขั้นตอน แนวปฏิบัติที่คณะและมหาวิทยาลัยต้อง
ดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้คณะสามารถกําหนดทิศทางและนโยบายในการควบคุมดูแลได้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี และหน่ว ยงานภายนอก สํ า นัก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัย (สกว.) ทั้ง นี้ข อให้ ผู้ช่ ว ย
อธิการบดีฝ่ายวิจัย พิจารณานําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แก้ไขปรับปรุงแนว
ปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งจําแนกลักษณะของทุนวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติทางด้าน
การเงิน นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

- ๑๑ -

๓.๕ รู ป แบบและวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ ภาควิ ช า คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพในระดับคณะฯ โดยมีสาระสําคัญ คือ
๑. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
๒. เสนอให้จัดทํารูปแบบการประเมินอภิมาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบและระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน
๓. เนื่องจากองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีคณะบุคคลจากหลาย
หน่วยงาน บางครั้งผลการประเมินอาจมีการตัดสินด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเสนอให้งานประกัน
คุณภาพฯ จัดให้มีระบบ/แนวทางที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ อาจทําในรูปแบบของชุดคณะกรรมการกลาง
เพื่อเสนอความเห็นประกอบก่อนนําส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อพิจารณาต่อไป
สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา
๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าขึ้นไป ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้มีมติ
เห็นชอบให้กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยองค์ประกอบที่จะดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๒,๔,๕ และ ๖ จากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าได้กําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
และบรรจุ ใ นคู่ มือ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓
ซึ่งเสนอคณะกรรมการบริหาร ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และประกาศใช้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
ภาควิชาฯ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดแนวทางและวันประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาฯ คณะและ
หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาฯ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า
๒. แผนการดํ า เนิ น งานและผู้ รับ ผิ ด ชอบ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ ภาควิ ช าฯ
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า
๓. กําหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ คณะและหน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

- ๑๒ -

๓.๖ รูปแบบวิธีการประเมินหลักสูตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้
๒.๑) โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ หมายถึง
ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลตาม “ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามประกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ สาขาวิ ช า
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ”กรณี หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก ของคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ของ สกอ. ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ ให้ ยึ ด ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตร เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- แนวทางการประเมินหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ TQF (หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์) และกรณีหลักสูตรมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ จํานวน
๘๓ หลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมขอให้คณะ พิจารณาติดตาม
การดําเนินงานด้านหลักสูตรของคณะ โดยตรวจสอบร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

๓.๗ รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่งานประกันคุณภาพฯ
ได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงาน โดยตัวบ่งชี้ที่กําหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนี้

- ๑๓ -

ประเภท
ตัวบ่งชี้ สกอ.
ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสาม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตัวบ่งชี้
๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้
๒๑ ตัวบ่งชี้ย่อย
๔๔ ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ
ใช้ตรวจประเมินปี ๕๓
เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ดังกล่าว รอบ ๙ เดือน (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔) ดังนั้น จึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานที่มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ระดับคณะ/สํานัก
จาก ๑๕ หน่วยงาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตมุกดาหาร และ สํานักงานอธิการบดี
- หน่วยงานที่ไม่รายงาน : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ระดับมหาวิทยาลัย
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบผลงานระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน ๙ หน่ ว ยงาน ดั ง นี้
กองการเจ้ า หน้ า ที่ กองส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ฯ งานประกั น คุ ณ ภาพฯ งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานกิจการนักศึกษา และงานหลักสูตร
ประเด็นที่ ๒ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน รอบ ๙ เดือน
ปัญหาและอุปสรรค
- ผู้บริหาร และบุคลากรในบางหน่วยงานติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ยังไม่จริงจัง และต่อเนื่อง
- บางหน่วยงานไม่รายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน
- ข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานไม่ถูกต้อง และครบถ้วน
- กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานยังไม่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับภาควิชา ถึงมหาวิทยาลัย
- รูปแบบการรายงานไม่เอื้อต่อการรายงานและประเมินด้วยความสะดวก
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมขอให้คณะ/สํานัก พิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานและตรวจสอบเอกสารประกอบการดําเนินงานของหน่วยงานให้ถูกต้อง

- ๑๔ -

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
หั ว หน้ า งานประกั น คุ ณ ภาพฯ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัมนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ได้บูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
เอกภาพกับสํานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) โดยจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการบู ร ณาการจั ด ระบบการ
ประเมินผลระหว่าง ๓ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของหน่วยงานทั้ง ๓ ให้เป็น
ระบบเดียวกัน ใช้ผลการประเมินและคู่มือการประเมินผลร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผล
การดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อที่ประชุมสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
ซึ่งคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มีประเด็นการประเมินผล ประกอบด้วย ๔ มิติ ค่าน้ําหนักรวม ร้อยละ ๘๗.๕ ประกอบด้วย ตั้งชี้วัดทั้งสิ้น
๒๒ มีค่าคะแนน ๑.๙๐๐๐ คะแนน โดยแยกเป็น
๑. ตัวชี้วัดที่สามารถดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานในรอบ ๕ เดือน จํานวน
๑๒ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนน ๑.๔๘๘๖ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
๒. ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ (N/A) จํานวน ๘ ตัวชี้วัด
๓. ตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานขึ้นกับหน่วยงานต้นสังกัด จํานวน ๒ ตัวชี้วัด
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ทั้งนี้ ผลการดําเนินส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากผลการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง ผลการดํ า เนิ น งานต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ตัวชี้วัดที่สามารถดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานได้ในรอบ ๕ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๔.๒ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๓)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๗ คน โดยคณะต้น

- ๑๕ สังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้
พิจารณารับรองผลการเรียนวันสําเร็จการศึกษาแล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จํานวน ๑ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
๒. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๓ คน
- สาขาวิชา การปกครอง
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน ๒ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
๑. คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน
๒. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๒ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน ๒ คน
การสําเร็จการศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
หมวดที่ ๙ การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
กําหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจํา
คณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบั ณฑิตศึ กษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๒) จํานวน ๗ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
การศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๓ จํานวน ๖ คน ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในราย นายณัฐวุฒิ
จินารัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มอบงานบัณฑิต
วิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา กรณีหลักฐานการตอบรับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหากยังไม่ได้รับการตอบรับ ถือว่ายังไม่สําเร็จการศึกษา

- ๑๖ -

๔.๓ ปัญหาลูกหนี้ที่ติดค้างเป็นเวลานานและไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ผู้อํ านวยการกองคลัง นํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณา สืบเนื่ องจากปั จจุบัน กองคลัง
ประสบปัญหาลูกหนี้ที่ติดค้างเป็นเวลานานและไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยที่ผ่านมา
ได้มีการติดตามเร่งรัดอย่างสม่ําเสมอ มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา แต่ยังไม่
สามารถส่งคืนเงินยืมได้เสร็จสิ้น โดยจําแนกประเภทลูกหนี้ ได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ติดค้างการส่ง
ใช้ใบสําคัญเพื่อหักล้างเงินยืม ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินประจําปี และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกในลักษณะเงินอุดหนุน
ประเด็นปัญหา
๑.๑ หั ว หน้ า โครงการไม่ ดํ า เนิ น การส่ ง ใช้ ใ บสํ า คั ญ การเบิ ก จ่ า ยเพื่ อ หั ก ล้ า งเงิ น ยื ม
โดยหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ก ค ๐๔๐๙.๖/ว๑๑๓ ลงวั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕
ซึ่งกําหนดไว้ดังนี้
ข้ อ ๒.๒.๖ “การจ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การที่ เ บิ ก ไปแล้ ว ให้ จ่ า ยภายใน
ปี ง บประมาณ กรณี มี เ งิ น เหลื อ อยู่ แ ละยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด โครงการ ให้ รี บ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น อย่ า งช้ า ภายใน
ปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฎว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน”
๒. ลูกหนี้เงินยืมรายได้มหาวิทยาลัย
๒.๑ ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป
ประเด็นปัญหา
๒.๑.๑ บางรายไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายหักล้างเงินยืม
๒.๑.๒ บางรายการมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ การส่งมอบงานและ
ดําเนินการไม่ต่อเนื่อง
๓. ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภทเงินกู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ประเด็นปัญหา
๓.๑ บางรายขอแปลงหนี้เป็นทุน โดยยังชะลอการแปลงหนี้เป็นทุนไว้ก่อน
๓.๒ การผ่อนชําระคืนเงินยืมไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
๓.๓ บางรายลาออกราชการแล้ว และโดยยังไม่ได้ส่งคืนเงินยืม
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔
มิได้กําหนดเรื่องการยืมเงินไว้เป็นการเฉพาะ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม ซึ่งหมวด ๕ การเบิก
จ่ายเงินยืม ของระเบียบกําหนดไว้ดังนี้

- ๑๗ ข้อ ๖๓ “ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชําระเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการกอง
คลังเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน
ครบกําหนด
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อํานวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป ”
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ติดค้างเป็นเวลานานและไม่สามารถคืนเงินยืมได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

มติที่ประชุม : พิจารณาลูกหนี้ประเภทต่างๆ ของกองคลัง ดังนี้
๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดําเนินการ
ดังนี้
๑.๑ ให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้หัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงาน โดยกําหนดให้
มาติดต่อเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกําหนดให้ดําเนินการหักเงินเดือน
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิด
ความโปร่ง ใส เสนอผู้ บ ริ ห ารอนุมั ติแ ละทํา หนั ง สือบั น ทึ ก เกี่ ยวกั บ โครงการที่ ติดค้า งการเบิกจ่ า ยเป็ น
เวลานานที่ได้รับอนุมัติเพื่อคุ้มครองผู้อนุมัติและกรรมการ
๑.๓ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการฯ พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลียร์
โครงการ และหาแนวทางกับโครงการต่อเนื่องในการยืมเงินและการเบิกจ่าย
๒. ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (หน่วยงานยืม) ให้ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้โครงการที่มีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายและคืนเงิน
ยืม (โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ) ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกําหนดให้หักเงินเดือน
๒.๒ สํ า หรั บ โครงการที่ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว และเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย ให้รวบรวมเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย และขอให้เตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้พร้อมที่จะ
เบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณ
๒.๓ สําหรับลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ทําแผนคืนเงินต่อ
มหาวิทยาลัย
๓. ลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ที่กําลังศึกษา
ครบทั้ง ๕ ข้อที่กรรมการสภากําหนดหรือไม่ เสนอเป็นข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๒ สําหรับผู้กู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้ตามสัญญา
หากไม่ชําระให้แจ้งกองกฎหมายเพื่อดําเนินคดีต่อไป

- ๑๘ ๓.๓ ให้กองคลังทําหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ที่ลาออกจากราชการแต่ยังไม่ชําระหนี้ ให้มา
ชําระตามกําหนด หากพ้นกําหนดให้แจ้งกองกฎหมายดําเนินคดี
๓.๔ เสนอให้มีการประชุมนัดพิเศษเฉพาะลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา และ
ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เสนอที่ประชุม โดยจําแนกตามปัญหาที่เกิดขึ้น
เช่น แปลงหนี้เป็นทุน ไม่แจ้งสถานะการศึกษา ไม่ชําระเงินยืม ทําสัญญาไม่เป็นตามประกาศเป็นต้น

๔.๔ (ร่าง) รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๓
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยนําเสนอ (ร่าง)
รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๓ โดยเป็นการสรุปผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพที่เน้นนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง โดยมีพันธกิจหลัก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มีสรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมที่จะ
ร่ ว มเป็น พลั งในการขับเคลื่ อ นสั ง คมไทยให้ก้ าวทัน การเปลี่ย นแปลงในยุค โลกาภิวัฒน์ สร้ างงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย และ ๑
วิทยาเขต ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม ๙๐ หลักสูตร/สาขาวิชา และในจํานวน
นี้มีหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ที่เปิดจัดการ
เรียนการสอนในปี ๒๕๕๓
นักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๔๗๖คน
จําแนกเป็นระดับปริญญาตรีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๒๖๙ คน ระดับปริญญาโท ๑๘๓ คน และระดับปริญญาเอก
จํานวน ๒๔ คน ส่งผลให้มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๖,๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖
ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีบัณฑิต
สําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๐ คน ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถึงร้อยละ๑๒.๑๐ ในส่วนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (บัณฑิต) พบว่า ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑
ปี เท่ากับ ๖๔ และร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(กพ.) กําหนดคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๔ โดยส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย ๑๒,๙๒๗.๔๘ บาทต่อเดือน และร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาวิชาเท่ากับ ๗๓.๒๖

- ๑๙ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สอบขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม ร้อยละของการสอบผ่านสูงเป็นอันดับ
สองของประเทศ นั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ สอบได้ ค ะแนนสู ง สุ ด ความรู้ เ นติ บั ณ ฑิ ต ไทย สมั ย ที่ ๖๓
กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของสํานักฝึกอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียงรวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัย
ต้องพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การเทียบเคียงสมรรถนะและแนวปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้าน
งานวิจัย การพัฒนาศูนย์เครื่องมือและปฏิบัติการกลาง และศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อให้บริการแก่นักวิจัยภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยและได้กําหนดทิศทางงานวิจัยไว้ ๖ ด้าน ได้แก่
๑. การวิจัยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒. การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์
๓. การวิจัยด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๔. การวิจัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ในปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
จํานวน ๑๔๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๙๑,๒๙๖ บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทเก้าหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยจําแนกเป็นแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๕๕,๖๕๖ บาท
(สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)แหล่งทุนภายในจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๑๓๕,๖๔๐
บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ ของอาจารย์ประจํา
จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวม
ทั้งสิ้น ๑๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ ของอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
พบว่าร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์มากกว่าปีที่ผ่านมา
ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกําหนดให้มีการบริการ
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้และผู้รู้ในอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามแนวทางดังนี้

- ๒๐ ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษาพื้นที่เป้าหมายเพื่อนํามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อ
นําไปใช้ ประโยชน์ร่วมกับชุมชน
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการ
๔. ให้บริการวิชาการที่ตรงใจกับผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๗ โครงการ จํานวนเงิน ๒๗,๐๘๐,๑๐๖ บาท
(ยี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๖,๕๑๐ คน โดยจําแนกเป็นแหล่งทุน
เงินงบประมาณแผ่นดิน ๑๐๗ โครงการเป็นเงิน ๑๘,๓๐๗,๘๐๐ บาท แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก
๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๖,๗๗๒,๓๐๖ บาท
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งอนุรักษ์ทํานุบํารุงและฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ ให้เกิดการซึมซับเข้าสู่วิถีการดํารงชีวิตของชุมชน โครงการและ
กิจกรรมที่สําคัญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ตามแนวทาง ดังนี้
๑. ส่งเสริมการศึ กษาและการจัดกิ จกรรมที่เน้นการสื บสานวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงโดยมีกระบวนการที่ต่อเนื่องจนเกิดการสร้างองค์
ความรู้และมีการเผยแพร่โดยให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน
๒. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๓. สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรมและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอื่นให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และรักษาไว้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่ง
ค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนรวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการเป็นเงินจํานวน ๑๐,๓๗๕,๕๐๐ บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑๘,๓๘๔ คน ซึ่งมีอัตราของผู้เข้าร่วมสูงกว่าที่ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ คน คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๙.๘๓
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําความร่วมมือกับกรมศิลปากรและจังหวัดอุบลราชธานี ในการ
ดูแลอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่าที่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม
วัตถุโบราณหัตถกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ จะส่งเสริมให้
นักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรรวมทั้งการร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

- ๒๑ ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมดําเนินงานความร่วมมือในเครือข่าย MOU
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดําเนินงานดังนี้
๑. โครงการความร่วมมือในเครือข่าย MOU กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รายชื่อนิสิตต่างชาติที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๕๓
ในปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงที่สําคัญได้แก่
การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรแก่สถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน (UBU Scholaships
for Neighboring Countries ) การช่วยพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร Joint Study Program:
MA in TEFL การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว และมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ และมีกิจกรรมความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสะหวัน (สะหวัน
เขต) โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า (โรงเรียนในกํากับของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)ได้แก่ค่ายวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแขวงสะหวันเขต มหาวิทยาลัยยังได้มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
การศึกษาและหนังสือประกอบการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและดิน
ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนพรสวรรค์ และชนเผ่านครเวียงจันทน์
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ร่างรายงานประจําปี ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
๒๕๕๓ โดยให้คณะ/สํานัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหากมีการแก้ไข
ปรับปรุงให้นําส่งที่กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

๔.๕ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศเชิญชวนองค์กรภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และภาค
อื่ น ๆ ลงทะเบี ย นพร้ อ มเสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การสรรหาเป็ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา กํ า หนดระหว่ า งวั น ที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ทั้ ง นี้ มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี เป็น องค์ ก รภาครั ฐ ด้ า นวิ ชา จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ จ ะต้ อ ง
สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยที่ดําเนินการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

- ๒๒ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. เอกสารขอลงทะเบียนเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ตามแบบ (สส.ว.๑)
๒. หลักฐานของผู้ถูกเสนอชื่อ (แบบ สส.ว.๑)
๓. เห็นควรพิจารณาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนขององค์กร
เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
มติที่ประชุม :
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการยื่นคําขอ
ลงทะเบียนองค์กร เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ถูกเสนอและเห็นชอบให้ทาบทามตามลําดับต่อไป

๔.๖ การตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๔/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช หัวหน้า
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการพิจารณาตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการ
อ้างอิงในการเข้าถึงจุดต่างๆของนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก การแก้ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม โดยหลักการถนน
ต่างๆในมหาวิทยาลัยควรจะมีชื่อเรียกเพื่อประโยชน์ สําหรับผู้ปกครอง นักศึกษาบุคคลภายนอกที่จะเข้ามา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและถนนควรมีจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ตามผังของมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบการตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัย
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการปรับปรุงป้ายบอกทาง ควรกําหนด
ป้ายชื่อสําหรับส่วนราชการ อาคาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพือ่ ความ
ชัดเจนและเป็นระเบียบ

- ๒๓ -

มติ ที่ป ระชุ ม : เห็น ชอบในหลักการ โดยมอบผู้ช่ว ยอธิก ารบดีฝ่า ยสาธารณูป โภค
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่ง
ข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ ไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นั้น พพ.พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้นั้นสามารถวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารและสามารถเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นในประเภทเดียวกัน
ได้ จึงนําส่งรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการพลังงาน การวางแผนติดตามและควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ตามข้อสรุปดังนี้
๑. ค่าดัชนีการใช้พลังงานในรอบปีเท่ากับ ๑๗๕.๔๑ MJ/ตร.ม. ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๑
คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๖
๒. เปรี ย บเที ย บกั บ อาคารกลุ่ ม เดี ย วกั น ( มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดใหญ่ ที่ มี พื้ น ที่ ม ากกว่ า
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ) อยู่ลําดับที่ ๘ ที่เรียงจากอาคารต่ําสุดไปสูงสุด
๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวมในรอบปีต่ํากว่าค่าเป้าหมายของ
กลุ่มอยู่ร้อยละ ๑๐.๘๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ดี
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในรอบ ๖ ปี
ที่ผ่านมานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารกลุ่มเดียวกันแล้ว ตั้งแต่ที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
อาคารควบคุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะอยู่ลําดับที่ ๑ ที่เรียงจากอาคารต่ําสุดไปสูงสุด และในปีที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๕๒ ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ลําดับที่ ๘ ที่เรียงจากอาคารต่ําสุดไปสูงสุด อาจเกิดจากการที่มี
จํานวนอาคาร นักศึกษา บุคลากรเพิ่ม หรือมีมหาวิทยาลัยอื่นที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.๐๐ ตร.ม. เพิ่มขึ้น
( เดิมมี ๑๖ มหาวิทยาลัยและเพิ่มขึ้นเป็น ๒๓ มหาวิทยาลัย ) แต่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ดี อาจเกิดจากการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้เพิ่มมาอยู่ในลําดับที่ ๘
ที่เรียงจากอาคารต่ําสุดไปสูงสุด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคาดว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ใน
เกณฑ์ดีหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดี ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยด้วยกัน (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๑ ตร.ม.ขึ้นไป ) ทั้งนี้ หากไม่มีการควบคุมการใช้พลังงานแล้วมหาวิทยาลัย อาจเป็นกลุ่มอาคารที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้

- ๒๔ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
หั ว หน้ า งานประกั น คุ ณ ภาพฯ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ มติ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ปีการศึก ษา ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนการดําเนินงานประกันคุ ณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ โดยแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพดังกล่าว มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ) งานประกันคุณภาพฯ ขอรายงานผลและ
แผนการดําเนินงาน โดยสรุปดังนี้
ผลการดําเนินงาน
๑. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
- วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
๑.๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตาม ๙ องค์ประกอบ
- วันที่ ๑๗ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
๑.๓ การประชุมคณะทํางานประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
๒. การรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน
คณะ/สํานัก หน่วยงานรายงานข้อมูล
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
แผนการดําเนินการ
๑. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๕๔ ในประเด็นดังต่อไปนี้
- การประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ/สํานัก
- ระบบรายงานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การประเมินหลักสูตร
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

- ๒๕ ๒. การรายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน
๒.๑ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๒.๒ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
- วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๓ รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ผู้อํานวยการกองคลัง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายงาน
ทางเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
ภาพรวมขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะ สําหรับการดําเนินการที่สอดคล้องกับดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
- องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔. มีการจัดทํารายงานทางเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
ข้อ ๕ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๗ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- พิจารณารายงานทางการเงินและสรุปวิเคราะห์รายงานการเงิน และให้ข้อเสนอแนะ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบ และให้ ผู้ อํ า นวยการกองคลั ง ลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
ในเอกสารทุกแผ่น

- ๒๖ -

๕.๔ รายงานความช่ วยเหลื อผู้ป ระสบภัย จากปั ญ หาชายแดนพื้น ที่ อํ า เภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
ตามที่ ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วัน
ศุกร์ที่ ๔ ถึงอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้มีราษฎรอพยพหนีภัยมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์ต่างๆรวม ๓๖
ศูนย์ จํานวน ๑๒,๗๓๐ คน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรและนักศึกษาได้นําสิ่งของเพื่อร่วมบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยศูนย์อํานวยการ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือตอบขอบคุณมหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้โดยสรุปยอดผู้ ร่วมบริ จาค เป็นเงิ นจํ านวน ๓๘,๔๒๘ บาท โดยเงิ นทั้ง หมดได้ จัดซื้ อ
อาหารแห้งประเภทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ําปลา นมจืด นมเปรี้ยว และคณะ/สํานักได้
เดินทางไปร่วมสมทบโดยการสนับสนุนเป็นเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
-รายงานความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากปั ญ หาชายแดนเขตพื้ น ที่ อํ า เภอกั น ทรลั ก ษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๕ โครงการสืบสานสงกรานต์ประเพณีอันดีร่วมกันรักษาสิ่งดีๆ ของเราชาว ม.
อุบลฯ ประจําปี ๒๕๕๔
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กําหนดการจัด
งานโครงการสืบสานสงกรานต์ ประเพณีอันดีร่วมกันรักษาสิ่งดีๆ ของเราชาว ม.อุบลฯ ประจําปี ๒๕๕๔
ซึ่งกํ าหนดจั ดงานขึ้นในวั นที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยกําหนด
กิจกรรมดังนี้
- พิธีบวงสรวงไหว้เจ้าที่ (ศาลพระภูมิ)
- ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย พระสงฆ์ ๘๔ รูป
- สรงน้ําพระพุทธรูป
- รดน้ําขอพร จาก อดีตอธิการบดี กรรมการสภามหาวิยาลัย ข้าราชการบํานาญและ
ผู้สูงอายุในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และขอเชิญชวนคณบดี เพื่อแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๒๗ -

๕.๖ งานแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ที่ ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มู ล นิ ธิ บ างกอกซิ ม โฟนี อ อเคสตร้ า (Bangkok
Symphong Orchestra Foundation ) จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทอุบลเกษตรพลังงานจํากัด ร่วมกับ
บ้ า นคํ า ปุ่ น และกลุ่ ม มู น เมื อ ง จั ด งานแสดงดนตรี ค ลาสสิ ค การกุ ศ ล เพื่ อ หาทุ น ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงานและมี
นักร้องกิตติมศักดิ์ ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฐ์ ศิลปินนักร้องชื่อดัง ปนัดดา เรืองวุฒิ
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานดังนี้
๑ ) มูลนิธิบ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร
๒ ) โรงเรียนกุดระหวี่ จังหวัดยโสธร
๓ ) โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
๔ ) โรงเรียนบ้านคูสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- งานแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๗ รายงานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
และกําหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้สามารถ
สละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายื่นคําร้องขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระบบกลาง (Admissions) ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นั้น
บัดนี้ การดําเนินการรับคําร้องขอสละสิทธิ์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว งานรับเข้าศึกษา กอง
บริการการศึกษา จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
๑. มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๘๓ คน จําแนกเป็น วิธีรับตรง ตามพื้นที่ ๘๐ คน
โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จํานวน ๒ คน โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็น
ผู้นําฯ จํานวน ๑ คน
๒. จํานวนเงินที่ผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาได้ดําเนินการชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๘๙,๕๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ๒๘ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รายงานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
: ใครได้ใครเสีย ”
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง : ใครได้ใคร
เสีย? ” เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการเข้า
ร่วมเสวนา ตามประเด็นดังนี้
๑. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีข้อดีในการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น และ
ถ้าจัดการได้มีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคนทุกฝ่ายก็จได้ประโยชน์ แต่ถ้าขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็
จะเกิดผลเสียกับทุกฝ่าย
๒. ขั้ น ตอนการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง คื อ อธิ ก ารบดี เสนอเรื่ อ งต่ อ สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติแล้ว แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ภายใน ๓๐ วัน เมื่อ คณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบจึ ง จะดํ า เนิ น การได้ ถ้ า ไม่ รั บ ทราบจะต้ อ งนํ า ไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ
สภาสถาบันการศึกษาใหม่
๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดําเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ในเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ สําหรับสถานศึกษาที่แจ้ง
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้ว สําหรับสถาบันใดที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง แต่ไม่แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบถ้าตรวจพบจะถือว่าเป็น
หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองซึ่งจะทําให้ ก.พ. ไม่รับรอง
๔. การตรวจเยี่ยมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานกําหนดการ เพื่อร่วม
ประชุมระหว่างอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตมุกดาหาร กับคณะเจ้าของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ณ วิทยาเขตมุกดาหาร

- ๒๙ -

๖.๒ รายงานสรุปผลการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเชิญประชุมผู้ประสานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย และเชิญประชุมหารือ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรีย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่
๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ตามรายละเอียดสรุปผลการประชุม ดังนี้
๑. รายงานผลการประชุมผูป้ ระสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของถาบันอุดมศึกษา
ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ กั บ
มหาวิทยาลัยในยุโรป (ASEAN-European University Network: ASEA-UNINET) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศในทวีปยุโรป จํานวน ๑๒ ประเทศ และจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จํานวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย เวียดนามและไทย และมีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว จํานวน ๑๘ แห่ง โดยมี รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดํารงตําแหน่ง ประธาน
เครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน
ที่ ผ่ า นมาเครื อ ข่ า ยฯ มี กิ จ กรรมระดั บ ประเทศที่ สํ า คั ญ คื อ ๑)การลงนามความร่ ว มมื อ
ระดับชาติ ๒) การแลกเปลี่ยนและการเยี่ยมเยือนของผู้นําระดับชาติของประเทศสมาชิก และ ๓) การประชุม
Plenary Meeting ทุก ๑๘ เดือน ของผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ของทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ส่วน
กิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่ายฯ ที่สําคัญ ได้แก่ การให้ทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลัก
จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย โดยฝ่ายไทยให้การสนับสนุนโครงการและ
สมทบค่าใช้จ่ายในบางส่วนดังต่อไปนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเดินทางของผู้รับทุนวิจัยระยะสั้น
๑.๒ ค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมประจําปีของผู้ประสานงาน
เครือข่ายฯ
๒. สถาบันอุดมศึกษาไทยเครือข่าย ASEA-UNINET
๒.๑ สนับสนุนการแลกเปลีย่ น อาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั ตาม MOU
๒.๒ สมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมประจําปี ของผู้ประสานงาน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
๒.๓ สนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ภายใต้ ASEA-UNINET Thailand
On-Place Scholarship Program for Cambodia and Lao PDR
๒.๔ อํานวยความสะดวกแก่ศาสตราจารย์อาคันตุกะ/นักวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยน

- ๓๐ -

๑.
ออสเตรีย

๒.๕ ราคาสมาชิกรายปี เป็นเงินปีละ ๓๐๐ ยูโร
ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับ

๑.๑ ในการดําเนินงาน/กิจกรรม ภายใต้โครงการ ASEA-UNINET ที่ผ่านมา ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลออสเตรียเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทการสนับสนุนทุน ได้ดังนี้
๑.๑.๑ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และวิจัยในประเทศออสเตรีย สําหรับนักศึกษา อาจารย์
และนักวิจัยของไทย
๑.๑.๒ ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์
๑.๑.๓ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการจากศาสตราจารย์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญของ
ออสเตรีย
ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนทุกประเภท ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีการ
ตอบรับจากศาสตราจารย์ผู้ที่จะดูแล (Advisor) หรือจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายแล้ว
๒. การดําเนิ นงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปะ
ระหว่างไทยกับออสเตรีย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ๒๕๕๓/๒๕๕๔
๒.๑ Technology Grants
๒.๑.๑ ปริญญาเอก
--ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุน-๒.๑.๒ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
มีผู้ได้รับทุน ๑ คน ได้แก่อาจารย์อัญชลี สําเภา
คณะวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน ณ University of Vienna
๒.๑.๓ ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก
--ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุน-๒.๒ ASEA-UNINET Staff Exchange
๒.๒.๑ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ อาจารย์ช่อ
ทิพย์ กันฑโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
University Of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
๒.๒.๒ แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ --ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ-๒.๓ ทุนศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้รับการจัดสรรทุนโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะออสเตรีย จํานวน ๑ ทุน และได้เชิญ
Ao.Univ. Prof. Dr.Kurt Kalcher จาก University of Graz ประเทศออสเตรีย มาประจําที่ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒.๔ ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ -- ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ—
๒.๕ ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarship Program for Cambodia and
Lao PDR
-- ไม่มีการดําเนินการ เนื่องจากไม่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่
ASEA-UNINET กําหนด ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

- ๓๑ ๓. การดําเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับมหาวิทยาลัยในยุโรป (ASEAN-European University Network: ASEA-UNINET)
ในระยะต่อไป
เครือข่าย ASEA-UNINET ได้กําหนดให้มีการประชุม ASEA-UNINET Plenary Meeting
ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เมือง Trento
ประเทศอิตาลี โดยจะมีหนังสือเชิญผู้
ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทยทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย จะรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยจุดประสงค์หลักของการ
ประชุมดังกล่าว คือ
๑. ทบทวนกิจกรรมการดําเนินงานที่ผ่านมา
๒. เลือกประธานเครือข่ายผู้ประสานงานยุโรป และผู้ประสานงานเครือข่ายเอเชีย
๓. ทําความเข้าใจกับแหล่งทุน
๔. เจรจาความร่วมมือในลักษณะ bilateral หรือ multilateral บนพื้นฐานความสนใจ
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยสมาชิก
๕. พิจารณารับมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่าย
๒. รายงานผลการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบ ASEA-UNINET
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เบียทริกซ์ คาร์ล (Beatrix Karl) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยแห่ง
สาธารณรั ฐออสเตรี ย และคณะ ได้เดิ น ทางมาเยือ นประเทศไทยเพื่อหารื อข้ อราชการกับรั ฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และร่ ว มประชุ ม หารื อ ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการกั บ ผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ย ASEA-UNINET ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญจากการ
ประชุมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ผู้แทนฝ่ายไทยได้เสนอให้รัฐบาลออสเตรียพิจารณาประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑. ขอให้คงการสนับสนุนและเพิ่มการให้ทุน Technology Grants
๒. ขอให้รัฐบาลออสเตรียส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยเป็นการให้ทุนทําวิจัยหลังปริญญาเอกให้กับอาจารย์รุ่นใหม่
๓. ขอให้ รั ฐ บาลออสเตรี ยส่ ง เสริม ความร่ วมมือ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นนั กวิ ช าการ/นั กวิ จั ย
ระหว่างไทยกับออสเตรีย โดยทั้ง ๒ ฝ่าย จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยขอให้ฝ่าย
ออสเตรี ยให้การสนับสนุนการส่งศาสตราจารย์ข องออสเตรียมาสอนและ/หรือให้คําปรึกษากับ นักศึกษา
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของไทยให้มากขึ้นด้วย

- ๓๒ ๔. ขอให้รัฐบาลออสเตรียคงการสนับสนุนและเพิ่มจํานวนทุน ASEA-UNINET Thailand OnPlace Scholarship Program ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาในประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า มาศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติของไทย และขอให้ขยายขอบเขตการให้ทุนกับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วย
ในการนี้ รัฐบาลออสเตรียได้แจ้งว่า ในปี ๒๕๕๔ นี้ รัฐบาลออสเตรียมีงบประมาณที่ค่อนข้าง
จํากัด จึงไม่สามารถขยายจํานวนทุนและขอบเขตการให้ทุนที่ได้ดําเนินการอยู่ แต่จะพยายามคงการสนับสนุนที่
เคยมีไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ หากจําเป็นอาจจะลดจํานวนทุนบางประเภทลง ซึ่งหากมีการดําเนินการดังกล่าว ก็ขอให้
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEA-UNINET พิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของตนสมัครทุน Eramus-Mundus ให้มากขึ้น เพราะมี
งบสนับสนุนการดําเนินงานค่อนข้างมากและผู้รับทุนสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยในออสเตรีย
ได้เช่นเดียวกัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ต้องช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรมากขึ้น เช่น ในอัตราส่วน ๕๐:๕๐
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๖.๓ รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
ตะวันออก ครั้งที่ ๙
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๙ (๙th Meeting of East Asia Academic Cooperation Council-EACC) ณ สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล
รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เป็ น ประธาน โดยมี ผู้ แ ทนจาก กระทรวงการ
ต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยไทย และผู้แทนจากสํานักงาน
เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN) เข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นสําคัญจากการประชุมพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมที่ไทยเสนอตัวเป็นผู้ผลักดันภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน + ๓ (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้) ด้านการศึกษา ได้แก่
๑.๑ การส่งเสริมอาเซียนและเอเชียตะวันออกศึกษา มีการจัดทําตําราที่เกี่ยวกับ
อาเซียน และตะวันออกศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ร่วมเขียน โดยฝ่ายไทยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก

- ๓๓ ๑.๒ การจัดประชุมทางวิชาการ ASEAN+๓ Graduate Congress ซึ่งเป็นการเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของประเทศสมาชิก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพ
๑.๓ ASEAN+๓ Education and Research Fund เป็นการหาแหล่งทุนวิจัย โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับไปประสาน
และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๑.๔ การจัด AUN+๓ Education Forum + Young Speakers Contest โดยมี
มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพ และ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑.๕ การก่อตั้ง ASEAN Study Center เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนในประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพ
๑.๖ การก่อตั้ง ASEAN Birthplace Museum กระทรวงการต่างประเทศ รับเป็น
เจ้าภาพ โดยอาจจะใช้ห้องในวังสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ สําหรับจัดทําพิพิธภัณฑ์
๒. การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก
(Network of East Asian Think Tanks-NEAT) ได้แก่
๒.๑ การจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานของ NEAT
ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับเป็นเจ้าภาพ
๓. การจัดทํา EACC Website เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ของ EACC และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน โดยทาง EACC ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากเว็ปไซต์
โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้าน ASEAN+๓ Watch
๔. กํ า หนดการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป (EACCครั้ ง ที่ ๑๐) ในวั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
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๖.๔ โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได้ จั ด ทํ า โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีศักยภาพด้านการ
ผลิตผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) โดยได้ลงนาม
ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

- ๓๔ -

วิจัยจํานวน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภายใต้โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
๑๗ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๗๔,๔๐๐ บาท ดังแสดงในตาราง
คณะ/วิทยาลัย
จํานวน(โครงการ) งบประมาณ (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์
๓
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
คณะวิทยาศาสตร์
๑
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
คณะเภสัชศาสตร์
๒
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
คณะบริหารศาสตร์
๖
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒
๑,๖๓๒,๔๐๐.๐๐
รวม
๑๗
๖,๓๗๔,๔๐๐.๐๐
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๖.๕ การปรั บ อัต ราการจั ด สรรค่ า หน่ ว ยกิ ตของนั กศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กําหนดนโยบายในการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้แก่
คณะ/วิชาที่เปิดรับนักศึกษาในระยะแรก ในอัตรา ๑๐๐ : ๐ เพื่อบรรเทาปัญหาจากการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐ ซึ่งได้แก่คณะวิชาต่างๆ ดังนี้
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒. คณะนิติศาสตร์
๓. คณะรั ฐ ศาสตร์ ยกเว้น โครงการความร่ ว มมื อทางวิ ชาการระหว่า งกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๕. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เฉพาะที่จัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขตมุกดาหาร
๖. คณะพยาบาลศาสตร์
แต่เนื่องจาก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยประสบปัญหาทั้งจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐลดลง ประกอบกั บนโยบายด้านการงบประมาณในการสมทบงบประมาณค่าก่อสร้างสําหรับ
รายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณในอัตราร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณค่าก่อสร้าง (ซึ่งในอนาคตสํานัก
งบประมาณมีนโยบายในการเพิ่มอัตราการสมทบงบประมาณในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ ๑๗.๕

- ๓๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) อีกทั้งภาระจากการชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ที่จักต้องใช้เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
ดังนั้น มหาวิท ยาลัยจึงมีความจําเป็นที่จักต้ องขอปรับอั ตราการจั ดสรรค่ าหน่ วยกิตของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรร
อัตราค่าธรรมเนียมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป

๖.๖ การเสนอชื่อบุคคลเข้าสรรหาเพื่อเป็นกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป กฎหมาย ที่ ยธ ๐๙๐๔.๑/๒๙๒ ลงวั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ได้ ข อความอนุ แ คราะห์
ประชาสัมพันธ์พร้อมส่งบุคคลเข้าสรรหา เ พื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร์ได้พิจารณา
เสนอชื่อ นายนิกร วีสเพ็ญ ที่ปรึกษากฎหมายอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และดํ า รงตํ า แหน่ ง รั ก ษาการกรรมการอํ า นวยการคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ มี ป ระสบการณ์ ท างกฎหมาย
เป็นที่ประจักษ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เป็นอย่างดี จึงสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้าสรรหาเพื่อเป็น
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อนายนิกร วีสเพ็ญ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

๖.๗ การขออนุมัติปิดหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์
อยู่ระหว่างการดําเนินการร่างหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง เพื่อรองรับนโยบายการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซี่ยน และเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มประเทศในแถบลุ่มน้ําโขง เช่น เขมร
ลาว เวียดนาม และจีน ดังนั้นจึงขออนุมัติปิดหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม โดยหลักสูตรดังกล่าวมี
จํานวนนักศึกษาน้อย และทางคณะได้ชะลอการรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : อนุมัติ

