รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
………………………………
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและรักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๖. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๑๑. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๖. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๗. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
๒๒. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.นงนิตย์
ผศ.จุฑามาส

ธีระวัฒนสุข
จิตต์เจริญ

ประธาน
กรรมการ

ผศ.ธนพรรณ
ผศ.อุทิศ
นายนรินทร
นายสุรชัย
ผศ.สมบัติ
นางฉวีวรรณ
นางจุฑามาศ
ผศ.เกรียงศักดิ์
ผศ.วสุ
ผศ.บรรลือ
นายวิโรจน์
รศ.นพ.ป่วน
ผศ.ชุตินันท์
นายศรัณย์
นายธนาตย์
รศ.สถาพร
ผศ.วรรณวไล

ธานี
อินทร์ประสิทธิ์
บุญพราหมณ์
จูมพระบุตร
สินธุเชาวน์
ชัยวัฒนา
หงษ์ทอง
แก้วกุลชัย
อมฤตสุทธิ์
คงจันทร์
มโนพิโมกษ์
สุทธิพินิจธรรม
ประสิทธิภูริปรีชา
สุดใจ
เดโชชัยพร
โภคา
อธิวาสน์พงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผศ.อินทิรา
ผศ.อริยาภรณ์
นางสุรีย์

ซาฮีร์
พงษ์รัตน์
ธรรมิกบวร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

ผศ.มนูญ

ศรีวิรัตน์

๒๔. ผู้อํานวยการกองกลาง
๒๕. รก. หัวหน้างานสารบรรณ

นางนลินี
นางสาวมัณฑนา

ธนสันติ
เจือบุญ

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ศิริพร
ผศ.สิทธา

จึงสุทธิวงษ์
เจนศิริศักดิ์

ติดราชการ
ติดราชการ

นางสิรินทร์ทิพย์

บุญมี

ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
๒. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รศ.สัมมนา มูลสาร
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ร้อยตํารวจโทสมาน แสงทอง
นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ

ประธานสภาอาจารย์
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
รอง สวป. สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ แนะนําคณบดีคณะบริหารศาสตร์
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งให้ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ แนะนํารักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
ดํารงตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ประธาน ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๕ (ตารางข้อ ๑๐ คอลัมน์ที่ ๕) แก้ไขเป็น รศ.ดร.พระศรีคัมภีร
ญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น ๓. ตัวบ่งชี้ที่ขอยกเลิกการประเมิน ในระดับ
ภาควิชา จํานวน ๘ ตัวบ่งชี้

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ข้อหารือการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ฝ่ายประสานและอํานวยการ
ได้รับเรื่องจากนายณัฏฐนิช จุกกระโทก นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี แจ้งความประสงค์
ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเครื่องแต่งกายบัณฑิตหญิง เนื่องจากเป็นสตรีข้ามเพศ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
มีมติมอบกองบริการการศึกษาหารือแนวฏิบัติหรือข้อห้ามอื่นใดเพิ่มเติมต่อสํานักพระราชวัง ในกรณีการ
อนุญาตให้สตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนต่อแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
ต้องดําเนินการต่อไป
ในการนี้ ฝ่ า ยประสานและอํ า นวยการ ได้ ทํ า บั น ทึ ก ตามบั น ทึ ก ที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๒๔๒
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ หารือไปยังกองการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี แล้ว กองงานในพระองค์ฯ ได้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบแล้ว ไม่ได้ทรงโปรดพิจารณาเป็น
ประการใด กองงานในพระองค์ จึงแจ้งว่า เป็นแนวปฏิบัติหรือข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยเอง และจะไม่ทํา
หนังสือตอบมาเป็นทางการ จึงเห็นควรยุติการสอบถาม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท และฝ่าย
ประสานงานและอํานวยการเคยหารือกับราชองครักษ์แล้ว ให้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเอง
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- เสนอที่ประชุมพิจารณาให้บัณฑิตสตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเครื่อง
แต่งกายบัณฑิตหญิง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบฝ่ายดูแลบัณฑิตในการพิจารณาการแต่งกายให้มี
ความเหมาะสมเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๔-

๓.๒ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึก ษาในระบบรั บ ตรงผ่ า น
เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๖.๒
เรื่อง แนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกัน นั้น
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ประสานรายละเอี ย ดและความคื บ หน้ า ในแนว
ปฏิบัติการดําเนินการแนวทางการจัดระบบรับตรงร่วมกันและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในครั้งต่อไปนั้น บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ
ที่ ทปอ. ๕๔/๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยอ้างถึงมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ที่จะดําเนินการ ๒ ระบบร่วมกัน ได้แก่ (๑) ระบบการสอบข้อเขียนที่ใช้
ข้อสอบรับตรงร่วมกัน และ (๒) การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮาส์ (Clearing
House) และได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพิจารณาการเข้าร่วมในระบบดังกล่าว พร้อมปฏิทินการดําเนินการ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑. คณะ/หลั ก สู ต ร พิ จ ารณาแนวทางในการคั ด เลื ก บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี แบบที่ ๑ จัดการคัดเลือกโดยจัดสอบเองและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สอท.ดําเนินการ
ประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์เพียงสถาบันเดียวผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์และตัดสิทธิ์ในระบบ Admissions
กลาง
๒. คณะ/หลั ก สู ต ร พิ จ ารณาแนวทางในการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี แบบที่ ๒ จัดการคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อเขียนกลาง ซึ่งมี ๓ วิธีย่อยในการ
ดําเนินการ (ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ , ใช้วิชาสามัญใดๆ ใน ๗ วิชา ที่จัดโดย สทศ. หรือใช้
คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ )
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing
House) และให้คณะแจ้งการใช้วชิ าสามัญ กลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการสําหรับนักศึกษาและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการสําหรับนักศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตามที่มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้สกอ.ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดย
เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว กําหนดให้มีการประเมินความเหมาะสมของการให้บริการสําหรับนักศึกษา

-๕(ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ ๒.๕) และประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ ๗.๓)
รวมทั้งกําหนดให้นําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น งานประกั น คุ ณ ภาพฯ ได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจและประเมิ น ความเหมาะสมของการ
ให้บริการสําหรับนักศึกษา และสํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ในการนี้ งานประกันคุณภาพฯ ได้เรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันพุธที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่เข้า
ร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข โครงการจั ด ตั้ ง กองบริ ห ารกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม กองแผนงาน
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ งานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ สํานักวิทยบริการ และงานประกันคุณภาพฯ
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของการให้บริการสําหรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้สกอ.
ที่ ๒.๕) และประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ ๗.๓) กําหนดให้ผล
การประเมินทุกข้อต้องได้คะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป โดยประเด็นที่ต้องดําเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานมี
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีการประเมิน
จํานวน ๓ ข้อ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๓ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย
เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิ จัย การบริ ห ารจั ด การ และการเงิน โดยฐานข้ อมู ล ที่ได้ มี ก ารประเมิน ความพึงพอใจ
ประกอบด้วย

-๖๑. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอน (REG)
๒. การวิจัย (ฐานข้อมูลของงานวิจัย)
๓. การบริหารจัดการ (ฐานข้อมูลบุคลากร)
๔. การเงิน (ฐานข้อมูล ๓ มิติ)
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตามมติ
ที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๑. ในการประเมิน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ควรจําแนกรายละเอียดลงไปในระดับ
คณะ เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปแก้ไขได้ตรงตามความเป็นจริง
๒. เพื่อให้รับทราบข้อมูลและก่อให้เกิดการพัฒนา แต่ละคณะที่มีการดําเนินงานด้าน
ห้องสมุดควรประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้ได้รับประโยชน์จากผลการประเมินทั้งระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควรนําไปปรับแผนการปรับปรุง และติดตามผลการให้บริการ
ว่าดีขึ้นหรือไม่

มติที่ประชุม : การดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี ๒๕๕๓ ให้คณะใช้ผลการประเมินตามแบบสํารวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ดําเนินการครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ และสําหรับการประเมินประจําปี ๒๕๕๔ ขอให้คณะดําเนินการตรวจ
ประเมินด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความเป็นจริง และสอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาต่อไป

๔.๒ การปรั บ อั ต ราการจั ด สรรค่ า หน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ จากเดิม ที่ได้รับการจัดสรร ๑๐๐: ๐ เป็น ๗๐:๓๐
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒ นา นําเสนอที่ ประชุมเพื่ อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กําหนดนโยบายในการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้แก่
คณะวิชาที่เปิดรับนักศึกษาในระยะแรก ในอัตรา ๑๐๐ : ๐ เพื่อบรรเทาปัญหาจากการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐในช่วงเริ่มต้น ซึ่งได้แก่คณะวิชาต่างๆ ดังนี้
๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒. คณะนิติศาสตร์
๓. คณะรั ฐ ศาสตร์ ยกเว้ น โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น

-๗๔. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เฉพาะที่จัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขตมุกดาหาร
๕. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แต่เนื่องจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยประสบปัญหาทั้งจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐลดลง ประกอบกับนโยบายด้านการงบประมาณในการสมทบงบประมาณค่าก่ อสร้างสําหรั บ
รายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณในอัตราร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณค่าก่อสร้าง (ซึ่งในอนาคตสํานัก
งบประมาณมีนโยบายในการเพิ่มอัตราการสมทบงบประมาณในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ ๑๗.๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) อีกทั้งภาระจากการชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ที่จักต้องใช้เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นที่จักต้องขอปรับอัตราการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จากเดิม ที่ได้รับจัดสรรในอัตรา ๑๐๐ : ๐
เป็น อัตรา ๗๐ : ๓๐
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรแยกประกาศการจัดสรรค่าหน่วยกิตและประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา ดังนี้
๑.๑ ประกาศการจัดสรรค่าหน่วยกิต มอบกองคลัง
๑.๒ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา มอบกองบริการการศึกษา
๒. เพื่อความชัดเจนต่อแนวปฏิบัติที่อาจเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลา ในการจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดสรรค่าหน่วยกิต ขอให้เพิ่มกรอบเวลาในการดําเนินการตามประกาศให้
ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดสรรค่า
หน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๔.๓ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา สํ า นั ก งบประมาณ
แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท
เพิ่มขึ้น จากที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๖๐,๕๖๕,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙.๕๖ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรร ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน
๑,๕๔๖,๓๑๔,๙๐๐ บาท แล้ ว พบว่ า ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ น้ อ ยกว่ า ที่ ข อตั้ ง เป็ น เงิ น
๘๕๑,๙๘๒,๖๐๐ บาท ของงบประมาณที่ขอตั้ง

-๘งบประมาณที่ได้รับจัดสรรข้างต้น จําแนกตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ได้ดังนี้
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

ปี ๒๕๕๔
๑๗๓,๙๕๓,๒๐๐
๖๘,๔๕๗,๔๐๐
๒๐๖,๙๖๔,๖๐๐
๑๘๔,๓๙๒,๐๐๐
๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐

ปี ๒๕๕๕
๑๘๗,๒๓๖,๖๐๐
๗๑,๐๐๘,๔๐๐
๒๓๔,๐๘๙,๖๐๐
๒๐๑,๙๙๗,๗๐๐
๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐

เพิ่ม-ลด
ร้อยละ
๑๓,๒๘๓,๔๐๐
๗.๖๔
๒,๕๕๑,๐๐๐
๓.๗๓
๒๗,๑๒๕,๐๐๐ ๑๓.๑๑
๑๗,๖๐๕,๗๐๐
๙.๕๕
๖๐,๕๖๕,๑๐๐ ๙.๕๖

จําแนกตามผลผลิตต่างๆ ได้ดังนี้
ผลผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวม

ปี ๒๕๕๔
๗๘,๓๙๙,๕๐๐
๘๘,๗๑๗,๐๐๐
๓๕๑,๕๔๕,๖๐๐

ปี ๒๕๕๕
๑๐๙,๗๗๒,๙๐๐
๙๔,๖๔๐,๓๐๐
๓๗๒,๔๙๑,๖๐๐

เพิ่ม-ลด
๓๐,๓๗๓,๔๐๐
๕,๙๒๓,๓๐๐
๒๐,๙๔๖,๐๐๐

ร้อยละ
๓๘.๗๔
๖.๖๘
๕.๙๖

๗๐,๒๐๔,๓๐๐
๑๘,๓๐๗,๘๐๐
๙,๙๒๕,๕๐๐
๑๕๒,๘๐๐

๗๖,๖๓๙,๒๐๐
๑๘,๓๐๗,๘๐๐
๙,๙๒๕,๕๐๐
๑๓๔,๔๐๐

๖,๔๓๔,๙๐๐
-๑๘,๔๐๐

๙.๑๗
-๑๒.๐๔

๘,๙๐๕,๗๐๐
๗,๖๐๙,๐๐๐
๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐

๖,๑๒๘,๔๐๐
๗,๒๙๒,๒๐๐
๖๙๔,๓๓๒,๓๐๐

-๒,๗๗๗,๓๐๐
-๓๑๖,๘๐๐
๖๐,๕๖๕,๑๐๐

-๓๑.๑๙
-๔.๑๖
๙.๕๖

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากข้ อมู ลในปี ที่ ผ่ านมา พบว่ามหาวิท ยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการ
บริการวิชาการ ค่อนข้างสูง แต่ปรากฏผลสะท้อนหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในภาพรวมที่
จะนําไปสู่การปฏิบัติและพัฒนายังไม่ชัดเจน อนึ่งระบบการประกันคุณภาพ ในระดับคณะ/สํานัก หรือ
มหาวิทยาลัย ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา (สมศ.) ในตั วบ่ง ชี้ต่ า งๆ มี แนวโน้ มในการพิ จ ารณาที่ ผ ลการดํา เนิ น การ
โครงการด้านบริการวิชาการ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริง ซึ่งไม่ได้วัดที่จํานวนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ/มหาวิทยาลัย อาจจะต้องปรับโครงการด้าน
บริการวิชาการหรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้อิงเกณฑ์การประเมินหรือตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

-๙-

๔.๔ การอุทธรณ์ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ ๕
(๕.๒) การอุทธรณ์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ระบุถึงกฎ/ระเบียบและกระบวนการพิจารณา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยังไม่ได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ของนักศึกษาไว้ ซึ่งปัจจุบันมีประกาศและข้อบังคับที่
ยังมีผลบังคับใช้ ๒ ฉบับ คือ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยและการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจําภาค นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. การอุทธรณ์ของนักศึกษาเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกระดับ
๒. ขั้นตอนการอุทธรณ์
๒.๑ นักศึกษายื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
๒.๓ อธิการบดีส่งเรื่องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาและตัดสิน
๒.๔ แจ้งผลการตัดสินการอุทธรณ์ให้กับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- เพิ่มรายละเอียดหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นคําร้อง
ในการอุทธรณ์ได้ เช่น กองบริการการศึกษา หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด เป็นต้น นอกจากนี้ควรกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อติดตามผลดังกล่าว

มติที่ประชุม :

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานําข้อเสนอแนะไปปรับ
รายละเอี ย ดการอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ละกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว

๔.๕ แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตรอันเกิดจากการตัด
หนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ไม่จ บตามหลั ก สู ตรอัน เกิ ด จากการตัดหนี้กู้ยื มเพื่ อการศึ ก ษา ด้วยปั จจุบั น การขอสํ าเร็ จ การศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ไม่มีหนี้สินในระบบทะเบียนการศึกษาทุกประเภท ซึ่งจาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า

- ๑๐ ๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณ ๘,๐๐๐ คน กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๒. ในปีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักศึกษากองทุนฯ
ที่จะสําเร็จการศึกษาแต่การตรวจสอบการจบและเสนอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าปกติประมาณ ๕๐๐
คน อันเนื่องมาจากต้องรอตัดยอดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาออกจากระบบทะเบียนฯ ซึ่ง กยศ.จะทยอยส่ง
เงินผ่านระบบมาให้จึงจะสามารถดําเนินการตรวจสอบการจบให้ได้ ซึ่งแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ได้ประชุม
ร่วมกับงานกิจการศึกษา เพื่อหาทางช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้
๒.๑ ทยอยตรวจสอบการจบเมื่ อ ระบบตั ด หนี้ แ ล้ ว และส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะพิ จ ารณา
ดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะวันต่อวัน
๒.๒ แจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษามาชํ า ระเงิ น ส่ ว นที่ เ ป็ น หนี้ เ พื่ อ สามารถตรวจสอบการจบให้ ไ ด้
( กรณีนักศึกษามีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของงานกิจการนักศึกษา ) ซึ่งการดําเนินการ
ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ สามารถช่วยเหลือนักศึกษากองทุน ให้สําเร็จการศึกษาได้แล้วเกือบ ๑๐๐ % ยังคงมี
บางส่วนที่มีหนี้ค้างชําระส่วนเกิน ( ยอดเงินลงทะเบียนเกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ) ซึ่งได้ประสานงานให้มา
ดําเนินการแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่จบหลักสูตรอันเกิดจากการตัดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๑.๑ วางระบบและกลไก ในการตรวจสอบติดตามการทําสัญญากู้ยืมให้กับนักศึกษา
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งส่งผลต่อการอนุมัติเงินล่าช้า และให้ความสําคัญต่อนักศึกษาปีการศึกษาสุดท้าย
ที่จะสําเร็จการศึกษาเป็นอันดับแรก ( งานกิจการนักศึกษา และคณะรับผิดชอบ )
๑.๒ ให้มีระบบและกลไกติดตามอย่างเข้มข้น สําหรับเงินส่วนเกินวงเงินกู้ในกรณีที่มี
การอนุมัติกู้กับเงินน้อยกว่าค่าลงทะเบียน และหาวิธีการให้นักศึกษาชําระเงินส่วนเกินได้ทันทีเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาภายหลัง ( กองคลัง,กองบริการการศึกษา และงานกิจการนักศึกษารับผิดชอบ )
๒. การตรวจสอบการจบหลักสูตร
เมื่อดําเนินการในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ สมบูรณ์ งานทะเบียนจะส่งข้อมูลผู้อยู่ในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาและเป็นผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้งานกิจการนักศึกษาพิจารณา/ตรวจสอบและรับรองเพื่อจะทํา
การปลดหนี้ให้สามารถทํารายการตรวจสอบการจบได้ต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตรเนื่องจากการตัดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยควรแจ้ง
ให้นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว ได้รับทราบการดําเนินการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยด้วย

มติที่ประชุม :

เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการ
นักศึกษา และกองคลัง ร่วมกันพิจารณาดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ๑๑ -

๔.๖ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๖)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ ( ครั้งที่ ๖ ) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ คน โดยคณะต้นสังกัด
ได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะพิจารณา
รับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จํานวน ๒ คน
๒. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๒ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จํานวน ๑ คน
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การขออนุ มัติในการสําเร็ จการศึกษาระดับบั ณฑิตศึ กษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๖) ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๔ คน ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

๔.๗ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๒ /
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก มี ม ติเ ห็ นชอบให้ มหาวิ ท ยาลัยเป็นผู้ จัดสอบ โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ ท าง
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์กลาง ในระดับปริญญาเอก ต้องผ่านเกณฑ์คะแนน ๖๐% โดยเกณฑ์การผ่านทักษะใน
แต่ละส่วน ให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาเป็นผู้กําหนด ส่วนเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ให้หลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด
ในการนี้ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศเกณฑ์การประเมินการ
สอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ(ร่าง) ประกาศการ

- ๑๒ จัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกองกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และมติประชุมให้แก้ไขประกาศ เกณฑ์การประเมินการสอบความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ ในประเด็นหลักดังนี้
๑. เกณฑ์การผ่านในระดับปริญญาเอก ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๖๐ %
๒. กรณีสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์
- สอบได้คะแนนน้อยกว่า ๔๐% ให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาและอบรม
ภาษาอังกฤษ
- สอบได้คะแนนตั้งแต่ ๔๐ % ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๖๐ % ให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศเกณฑ์การประเมินการ
สอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถภาษาต่ า งประเทศตามข้ อ เสนอของที่ ป ระชุ ม แล้ ว นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ
ร่างประกาศ และเสนอขออนุมัติให้นําเกณฑ์ประกาศดังกล่าวใช้ได้กับนักศึกษาผู้สอบ และให้นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. เพื่ อ พิ จ ารณา(ร่ า ง) ประกาศเกณฑ์ ก ารประเมิ น การสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถ
ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๒. ขออนุ มั ติ ใ ช้ เ กณฑ์ ต าม(ร่ า ง)ประกาศดั ง กล่ า วในการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
ภาษาต่างประเทศกับนักศึกษาผู้สอบ
โดยคณะกรรมการได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข ประกาศหลั กเกณฑ์ก ารสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- ตัดข้อความในข้อ ๒.๓ “ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒.๒ ”
- เพิ่มข้อความ “ ทั้งนี้ คณะและหลักสูตรสามารถที่จะกําหนดเกณฑ์การประเมินวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้โดยเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
- ในกรณีที่ได้ดําเนิ นการจั ดสอบไปแล้ว ขอให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการกําหนดเกณฑ์การสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง ในข้ อ ๒.๑ หรื อ ๒.๒ หรื อ ๒.๓
ทั้งนี้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ไปปรับแก้ไขประกาศให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- ๑๓ -

๔.๘ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่อธิการบดีให้ความ
เห็นชอบให้หน่วยงานที่มีเงินรับฝากทุกรายการ ตัดโอนเป็นเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านรายรับและรายจ่าย รวมทั้งสะท้อนรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีเงินรับฝากทําแผนการใข้จ่าย
งบประมาณเพื่อกองแผนงานจักได้รวบรวม สรุป และขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔
เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
- กองคลังแจ้งถอนเรื่อง -

๕.๒ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งด้ ว ย
คณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติร่ วมกั บสํ านั ก งานปลัด สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี กํา หนดจั ดกิ จ กรรมเฉลิ ม
พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเชิญชวนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ด้วยการอัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานพร้อมจัดโต๊ะหมู่บูชา
ธงชาติ ไ ทยคู่ กั บ ธง ภปร.หรื อ ธงตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง านเฉลิ ม พระเกี ย รติ ณ บริ เ วณหน้ า อาคารสํ า นั ก งาน
อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ๑๔ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขบวนเทียน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชานี ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๔ กองกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงาน ปาฐกถาเกียรติยศ “การทํางานตามรอย
พระบาท ” โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ซึ่ ง มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มงานจํ า นวน ๕๐๐ คน งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานบริจาคโลหิต ๘๔,๐๐๐ ซีซี เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ กองกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๓ โครงการ “สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่บริษัทโอสถสภา
จํากัด ได้จัดโครงการ “ สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดติวให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ทั่วประเทศ
โดยกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เนื่ อ งจากมี นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น จํ า นวนมาก จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ได้เชิญประชุมเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยมหาวิ ท ยาลั ย มอบหมาย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
เป็นผู้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๕ -

๕.๔ รายงานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า
ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
นั้น บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงและวิธีรับผ่านส่วนกลาง ได้ดําเนินการเสร็จ
สิ้ น แล้ ว ในการนี้ กองบริ ก ารการศึ ก ษา จึ ง ขอรายงานข้ อ มู ล จํ า นวนนั ก ศึ ก ษายื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปี ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนี้
ตารางที่ ๑ สรุปจํ านวนผู้ที่ยืนยันสิท ธิ์ เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจํานวนผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ทําการสถานีตํารวจ(ชั่วคราว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สถานี
ตํารวจภูธรเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ให้เป็นสถานีตํารวจที่จะต้องจัดตั้งใหม่ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๓ ระยะแรก ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีการจัดเตรียม
ก่อสร้างไว้รองรับแล้วบนที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงเลขที่ อบ.๒๗๔๖ เนื้อที่ประมาณ ๕๕ ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่
บ้านแมด หมู่ที่ ๕ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังไม่มีอาคารที่ทําการใน
การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและให้บริการกับประชาชนหรือผู้ที่ติดต่อราชการแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตัวแทนนายกเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ได้มาพบและ
พูดคุยกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะมี
อัตรากําลังตํารวจมาประจํามากขึ้น แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทําการ ดังนั้น จึงเสนอขอ
ความเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการจัดตั้งสถานีตํารวจชั่วคราว ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จนกว่าการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. อาจใช้พื้นที่บางส่วนของชั้นล่างอาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
๒. ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ๑๖ -

มติที่ประชุม :

เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พิจารณา
สถานที่ คือ ร้านยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

๖.๒ รายงานผลการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET
สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ของ

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญประชุมผู้
ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อหารือการเตรียมการ
เข้าร่วมประชุม ASEA-UNINET Plenary Meeting ครั้งที่ ๑๓ ณ เมือง Trento ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่
๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และรับทราบข้อมูลทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดผลการประชุม ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการเปิดรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบ ASEAUNINET ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
๑. ทุนความร่วมมือภายใต้กรอบ ASEA-UNINET
๑.๑ ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)
๑.๒ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรีย (Junior & Senior Scientists)
๑.๓ ทุนศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professors)
๒.ทุน Technology Grants ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับ
ออสเตรีย ได้แก่
๒.๑ ทุนปริญญาเอก(Ph.D. Scholarship)
๒.๒ ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme)
๒.๓ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรทุน จํานวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวอัญชลี สําเภา คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อไปทําวิจัย ณ University of Vienna ประเทศออสเตรีย เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
๓. การเข้าร่วมประชุม ASEA-UNINET Plenary Meeting ครั้งที่ ๑๓ ณ เมือง Trento ประเทศ
อิตาลี ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
ด้วยในการสมัครเข้ารับทุนประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบ ASEA-UNINET ผู้สมัครรับทุน ต้อง
ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรีย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการหา partners เพื่อรองรับ
ทุนของรัฐบาลออสเตรีย
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับทุนต่างๆ ข้างต้นแล้ว และได้ขอความร่วมมือ
จากคณะต่างๆ ในการแจ้งชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรียที่บุคลากรประสงค์จะเดินทางไปศึกษาหรือวิจัย และ

- ๑๗ รายชื่อ นักวิท ยาศาสตร์ แ ละศาสตราจารย์อาคั นตุกะชาวออสเตรี ยที่ ประสงค์ จ ะเชิญ ภายใต้ โครงการเชิ ญ
นักวิทยาศาสตร์และโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย โดยให้ส่งข้อมูลมายังงานวิเทศสัมพันธ์
ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะรับไปเจรจากับผู้แทนเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยในออสเตรียตามที่คณะต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์มา ในที่ประชุม ASEA-UNINET Plenary
Meeting ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เมือง Trento ประเทศอิตาลี

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๓ การจัดสรรทุนหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลน
นายนริ น ทร บุ ญ พรหมณ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะนิติศาสตร์เสนอบันทึกข้อความที่ ศธ ๒๕๒๙.๑๘/๓๐๒๗ ลงวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอรั บรองสถานภาพนักศึกษาและโปรดพิจารณาจั ดสรรทุนหอพัก ให้แ ก่
นักศึ ก ษา จากคณะนิ ติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ใ นระดับชั้นปีที่ ๔ จํานวน ๔ ราย และเป็ นผู้ มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่เนื่องจากฐานะทางครอบครัว
ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงมีความต้องการขอรับทุนสวัสดิการหอพักนักศึกษา จากโครงการจัดตั้ง
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้อาศัยที่มีสิทธิ์
เข้าพักอาศัย ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและได้ชําระค่าประกันหอพักและค่าบํารุงหอพัก
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยังไม่มี
นโยบายการให้ทุนสวัสดิการดังกล่าวแก่นักศึกษา อีกทั้ง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องแบก
รับภาระหนี้สินจํานวนมาก ให้แก่ บริษัทผู้ลงทุนเป็นจํานวนเงินหลายล้านบาทต่อเดือน
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- การจัดสรรทุนหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยมอบผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พิจารณาดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้มีความ
ชัดเจน และจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบถึงความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต่อไป

๖.๔ ร่างกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สํานักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง แจ้งเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะต้องทําร่างกําหนดการเพื่อเตรียมประชุมร่วมกับสํานักพระราชวังและหน่วยแยกรักษาความ

- ๑๘ ปลอดภัยบุคคลสําคัญ เพื่อจัดทําเป็นกําหนดการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ดังนั้นเพื่อการดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายประสานและอํานวยการ จึงขอเสนอร่างกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญา
บั ต ร และเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาประเด็ น ในการเสนอกิ จ กรรมอื่ น ใดหรื อ ไม่ เช่ น การเปิ ด อาคาร การจั ด
นิทรรศการ การพระราชทานให้เข้าเฝ้า การทูลเกล้าถวายเงินหรือสิ่งของอื่นๆ เป็นต้น
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ร่างกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๕ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งจํานวนรายและวงเงินจัดสรรสําหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๘๑๖ ราย เป็นเงิน ๔๕,๖๙๐,๒๘๘ บาท (สี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสอง
ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้กู้ยืมตามสัดส่วนระหว่างกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ :
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ และไม่เกินจํานวนที่ได้รับจัดสรร
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- จํานวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายใหม่ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๖ การดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ได้เสนอแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ และขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พิจารณาสรุปรายละเอียดของการดําเนินโครงการ
ตามแนวพระราชดําริจากคณะ/สํานักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและนําเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสํานัก
พระราชวังเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อดําเนินโครงการต่อไป นั้น
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิการบดีและรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าหารือถึงแนวทางการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ

- ๑๙ กับ ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร (กรมวังผู้ใหญ่) ณ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๑. หลักการและแผนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
๒. ความหมายของ การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ การดําเนินงาน โครงการตาม
พระราชดําริ มี ๒ รูปแบบ คือ
๒.๑ เป็นการดําเนินงานตามแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรง
ริเริ่มไว้
๒.๒ เป็นการดําเนินงานเพื่อถวายงานเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่าน ซึ่งโครงการลักษณะ
นี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดําเนินงานตาม “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและมีการประสานงานกับกองงานส่วนพระองค์ฯ อย่างสม่ําเสมอ
โดยการดําเนินงานตามรูปแบบที่ ๒.๑ นั้น ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยโดยคณะ หน่วยงานได้
ดําเนินงานอยู่แล้ว ในลักษณะของโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมภายใต้โครงการ USC
รูปแบบที่ ๒.๒ มหาวิทยาลัย จะเริ่มดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนั้น ต้องมีการ
คัดเลือกเฉพาะเรื่องหรือประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งที่จะดําเนินการ ส่วนประเด็นโครงการอื่น ๆ
สามารถดําเนินงานได้ตามรูปแบบที่ ๒.๑ ดังที่เคยทํามา
๓. รับสั่งสมเด็จพระเทพ ฯ ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมเด็จพระเทพฯ มีรับสั่งกับกรมวังผู้ใหญ่ (หลังจากเสด็จกลับจากพระราชทานปริญญาเมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
• “ทุนไม่มีปัญหา”
• “ห้องสมุดได้เลย”
• “เริ่มกิจกรรมทีละส่วน” “ทําอะไรได้” “เอาสิ่งที่ไม่มีใครทํา”
จากสาระสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานตามพระราชดํ า ริ แ ละรั บ สั่ ง ที่ ท รงมี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. กําหนดแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณเรื่องทุนการศึกษาสําหรับครูและนักเรียนของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๒. กํ า หนดนโยบายและแผนการดํ า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ในประเด็นหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม เช่น

• การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการรักการอ่าน (โดยสํานักวิทยบริการ)
• การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
• การพัฒนาการศึกษาด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยคณะศิลปศาสตร์)

- ๒๐ -

• ประเด็นอื่น ๆ
(หมายเหตุ – ประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการตามพระราชดําริของมหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินงานตามแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงริเริ่มไว้ ในลักษณะ
โครงการบริการวิชาการ ดังที่เคยปฏิบัติมา)
๓. กําหนดหน่วยงานดูแลโครงการตามพระราชดําริ
แนวทางเพื่อพิจารณา
๑. กําหนดเป็นภาระงานเพิ่มในหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
๒. แต่งตั้งคณะทํางานจากคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อประสานงานโครงการ
ภารกิจของ หน่วยงาน/คณะทํางาน/หน่วยประสานงาน มีดังนี้
• จัดทําและคัดเลือกโครงการ
• จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ฯ โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
• ประสานการดําเนินงาน โครงการตามพระราชดําริ ฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
• ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ฯ
• ติดตามและประเมินผลโครงการตามพระราชดําริ ฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๗ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
ตามที่ ผู้ ข่ ว ยศาสตราจารย์ ม นู ญ ศรี วิ รั ต น์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ได้ เ ป็ น ตั ว แทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการปรับปรุงพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) กับส่วนราชการภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุ บลราชธานี เป็ น ประธานในพิธี ในวั นที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ ผ่ า นมา ณ ห้อ งประชุม ศูน ย์ OTOP
Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ธุรกิจเอกชน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการด้านไอทีที่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของข้าราชการในจังหวัด รวมถึงช่วยลดความซ้ําซ้อน

- ๒๑ ในการลงทุนเพราะเป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากโครงสร้างโทรคมนาคมเดิมของจังหวัด โดยความร่วมมือนี้
จะมีกําหนดระยะเวลา ๕ ปี
ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อความรอบคอบในการพิจารณา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และโครงการ
จัดตั้งกองกฎหมาย ร่วมกันพิจารณารายละเอียด (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และวิเคราะห์ข้อมูล
การดําเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านมา ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ทีโอที จํากัด
มหาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดและคุ้มกับค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๘ ชี้แจงการดําเนินงานเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินกู้
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่กระทรวงการคลัง
โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนการลงทุนภาครัฐภายใต้กรอบระยะเวลา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ที่มีเป้าหมายเพื่อทํางบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สมดุลภายในปี ๒๕๕๙ โดยมีสาขาสาธารณสุขเป็นสาขาหนึ่งที่
รัฐบาลให้ความสําคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้
ขอให้มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข จัดทําแผนงาน/
โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข เพื่อขอใช้เงินกู้ DPL (Development Policy Loan) จัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ที่มี Import Content (เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าว เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลจะขอกู้เงินต่างประเทศ
จึงได้กําหนดเงื่อนไขข้างต้น ) พร้อมติดตั้งภายใน ๑ ปี แล้วจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
กองแผนงาน ได้ประสานการดําเนินงานไปยังคณะวิชาที่ทําหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข และคณะวิชาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงานทั้งสาม
อีกทั้ งพิจารณาถึ งการจั ดหาครุ ภัณ ฑ์ประจํ าอาคารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทั้งสาม เช่นอาคารศูนย์
สัตว์ทดลองและวิจัย และอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น
ได้รับแจ้งข้อมูลจากสํานักงบประมาณ ว่ารายการที่เสนอขอรับการจัดสรรนั้น จะต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดังนั้น การพิจารณารายการที่เสนอขอรับการจัดสรรจึงคํานึงถึงความ
พร้อมในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และความพร้อมการดําเนินการจัดซื้อจัดหา และเป็นไปตาม
แผนการลงทุนด้ านสาธารณสุข ที่ส อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติด้านสาธารณสุข
จึ ง เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการเงิ น กู้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Development Policy Loan: DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นเงิน
๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน )

- ๒๒ ต่อมาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้จัด
ให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทํา
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม แล้วจัดส่งให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
จากนั้ น คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
งบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Development Policy Loan:
DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๓๑๖,๒๘๗,๕๐๐ บาท (สามร้อยสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณ
ในส่วนที่ลดลงจากที่ขอรับการจัดสรร เป็นการปรับลดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และปรับลดรายการครุภัณฑ์
บางรายการที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ จําแนกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ภายใต้โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพแพทย์
และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในส่วนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. ครุภัณฑ์ประจําอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนของ
คณะวิทยาศาสตร์กํากับดูแล เป็นเงิน ๑๒,๒๔๙,๓๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน )
๓. ครุภัณฑ์ประจําอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนของ
คณะเภสัชศาสตร์กํากับดูแล เป็นเงิน ๓๑,๔๘๑,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน
๔. ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจํ า อาคารศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลองและวิ จั ย เป็ น เงิ น ๒๒,๖๓๙,๙๐๐ บาท
( ยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๙ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินฝากประจําธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดทําโครงการเงินกู้
ดอกเบี้ยราคาต่ํา และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่องจากในการประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๔ วาระที่ ๔.๔.๒ เรื่ อ งการยื ม เงิ น คณะ/สํ า นั ก ต่ า งๆ
เพื่ อ ชํ า ระค่ า ไฟฟ้ า ค้ า งจ่ า ย ตามแผนการผ่ อ นชํ า ระหนี้ ก ารไฟฟ้ า และค่ า กระแสไฟฟ้ า ในอนาคต ตามที่
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีเงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย จํานวน ๕๐ ล้านบาท และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์จํานวน ๑๕ ล้านบาท
ซึ่งอาจจะนํามาจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้นั้น
กองแผนงานและกองคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเงินดังกล่าวแล้ว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง
ดังนี้

- ๒๓ ประเด็นที่ ๑ เงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย จํานวน ๕๐ ล้านบาท เป็นการนําเงินไป
ฝากเมื่อปี ๒๕๕๒ ตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ในช่วงการบริหารงานของ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ) กับธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดทําโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าว
ประกอบด้วย เงินรับฝาก เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมของคณะ/สํานัก/หน่วยงาน โดยระบุเงื่อนไขให้
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจํ า สามารถกู้ เ งิ น ดอกเบี้ ย ต่ํ า จากธนาคารกรุ ง ไทย เพื่ อ ปลู ก สร้ า งที่ พั ก อาศั ย
ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓๐ ปี โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องคงวงเงินฝากประจําดังกล่าวไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่มีผู้กู้ยืมอยู่
ประเด็นที่ ๒ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ จํ านวน ๑๕ ล้านบาท มีการนํ าเงินไปฝาก
๒ ครั้ง คือ ๑) เงินฝากจํานวน ๑๐ ล้านบาท ในช่วงการบริหารงานของอธิการบดี ศาสตราจารย์ประกอบ
วิโรจนกูฏ และ ๒) เงินฝากจํานวน ๕ ล้านบาท ในช่วงการบริหารงานของอธิการบดีปัจจุบัน เนื่องจาก
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ขอความอนุเคราะห์เงินฝากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเงินที่
นําไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ ประกอบด้วยเงินรับฝาก เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมของคณะ/สํานัก/
หน่วยงาน
ดังนั้นเงินทั้งสองส่วนจึงไม่ใช่เม็ดเงินที่มหาวิทยาลัยจะนําไปชําระค่ากระแสไฟฟ้าได้

มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๑๐ ความคื บ หน้ า ผลการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่องความคืบหน้าผล
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานเทียบเท่า
รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔) โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้งานประกันคุณภาพฯนําผลการ
ประเมินตนเองในรอบ ๙ เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมได้
ตระหนั กถึงผลการประเมินตนเองในรอบ ๙ เดือน โดยเฉพาะในส่วนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งปรากฏคะแนนในแต่ละคณะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําและยังไม่ผ่านการรับรอง
โดยผลคะแนนที่ นํ า เสนอเป็ น เกณฑ์ ที่ สํ านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
เดิม เนื่องจากปัจจุบันสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้มีการปรับแก้เกณฑ์
บางตัวบ่งชี้ สําหรับเกณฑ์การผ่านการประเมินการรับรองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สําหรับมหาวิทยาลัย จะต้องได้คะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป และมีคณะที่ไม่ผ่านการรับรอง ๑๐%
หรือเท่ากับ ๑ คณะ
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังแสดงความห่วงใยต่อการนําเสนอข้อมูลผลคะแนน
สําหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ที่มีข้อมูลในบางตัวบ่งชี้ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างการรอผลการ

- ๒๔ ดําเนินการ โดยขอให้ระมัดระวังเรื่องการบันทึกและรายงานผลคะแนนจากข้อมูลที่มีผลคะแนนไม่ครบถ้วน
จะทํ าให้ค่ า คะแนนในแต่ละตัวบ่ งชี้ไม่ส มบู ร ณ์ และอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ต่ําหรื อต้ องดําเนิ นการปรับ ปรุ งเร่งด่ว น
หากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ถูกเปิดเผยสู่ภายนอก อาจส่งผลเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้ เพราะฉะนั้นงาน
ประกันคุณภาพฯ ควรพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการรายงานผลคะแนน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินการหรือมีผลคะแนนไม่สมบูรณ์ ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ เช่นคําว่าต้อง
ปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน อาจไม่ต้องระบุในผลคะแนน แต่ใช้ข้อความหรือเว้นช่องผลคะแนนไว้
เป็นต้น
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๖.๑๑ แจ้ ง ระบบสื บ ค้ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ทดสอบการบรรจุระเบียบวาระการประชุมโดยการ
ใช้เอกสารร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการประชุม โดยนําเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระต่างๆ สแกนจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( File PDF ) และบันทึกผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสืบค้น
ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
ในระหว่างดําเนินการประชุม สามารถเข้าดูเอกสารได้ที่ http://ubumeeting.blog.com และเพื่อเป็นการ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่เอกสาร ฝ่ายเลขานุการฯ จักเป็นผู้กําหนด รหัสผ่าน หรือ PASSWORD และแจ้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบในการประชุมแต่ละครั้ง
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๖.๑๒ โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดโครงการ “เปิดโลกประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR ” ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ก้าวสู่
การศึกษาต่อไปในระดับอุดมศึกษา ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ
การเลือกคณะเรียน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๑,๐๐๐ คน
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