รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. นางอรวรรณ
ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยตําแหน่ง
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร
วีสเพ็ญ
ประเภทโดยตําแหน่ง
๑๓. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สัมมนา
มูลสาร
ประเภทโดยตําแหน่ง
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
ประเภทผู้บริหาร
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน
สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร
๑๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิโรจน์
มโนพิโมกษ์ ประเภทผู้บริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
กอบบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
๑๙. นายไท
แสงเทียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
/๒๐. นายฐิติพล…

๒
๒๐. นายฐิติพล

ภักดีวานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส
๒๒. นางอรอนงค์

จิตต์เจริญ
งามชัด

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล

อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จํานวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
อธิวาสน์พงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การขอลาออกจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เสนาะ ติเยาว์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามคําสั่งที่ ๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ได้ทําหนังสือขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถช่วยงานดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
มากนัก
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิ ช าการ พิ จ ารณาการเสนอชื่ อ กรรมการเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ แ ทนผู้ ล าออกแล้ ว ให้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

/๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ…

๓
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม ด้วย ก.พ.อ. ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่
และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการออกข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งต่างๆ รวมถึงผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีไว้ ดังนี้
ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติรากชาร ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่เกินร้อยละสามสิบ
ข้อ ๑๒ (๑.๑) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี
ข้อ ๑๔ (๘) ผลการประเมินของอธิการบดี ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของอธิการบดี ตามตารางผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี รองศาสตราจารย์
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดังนี้
คะแนนแต่ละองค์ประกอบ
รองการประเมิน
ครึ่งปีแรก ๒๕๕๔
(๑ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔
ครึ่งปีหลัง ๒๕๕๔
(๑ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
ครึ่งปีแรก ๒๕๕๕
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕
ครึ่งปีหลัง ๒๕๕๕
(๑ เม.ย. ๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒
( ๗๐ คะแนน) ( ๓๐ คะแนน)
๖๐
๒๕

รวม

ระดับผลการประเมิน

๘๕

ดีมาก

๖๒

๒๕

๘๗

ดีมาก

๖๓

๒๕

๘๘

ดีมาก

๖๔

๒๕

๘๙

ดีมาก

/หมายเหตุ…

๔
หมายเหตุ

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนต่ํากว่า

๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
๖๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุ ฑ ามาส จิ ต ต์ เ จริ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทําการศึกษาในประเด็นการบริหารเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๖๕ แห่ง
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ เ สนอรายงานผลการสอบทานการบริ ห ารเงิ น รายได้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณา
รายงานผลการสอบทานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเงิน
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารายงานผลการ
สอบทาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารายงานผลการสอบทานการบริหารเงิน
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เป็นของตนเองและไม่
ต้องนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
๑๗๐ ขอรัฐธรรมนูญ แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน
ตามบัญญัติดังกล่าว และบางแห่งมีการออกกฎระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ ที่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษต่างๆ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเด็ น การใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้
สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะกําหนดแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการข้อมูล และระบบการ
รายงานต่างๆ ดังนี้
๑. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแล้วสถาบันอุดมศึกษา
ควรรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัด ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
/ราชการกระทรวงศึกษาธิการ…

๕
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐสภา
๒. ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การเงิน รายได้ สถาบันอุ ดมศึก ษาควรดํ าเนิ น การให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน และลดปัญหาการตรวจสอบ
จากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ด้วย
๓. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยด่วน
จึงขอนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
และขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเงินรายได้ตาม
นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน
สุกรพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นําเสนอที่ประชุม ความ
เป็นมา ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์และการพัฒนาโรงงานแปรรูปเนื้อสุกรระหว่างบริษัทเครือ
เจริญโภคภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (เริ่มตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๖) ทั้งนี้ ได้นําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นํามาปรับแก้ไขเพิ่มเติมในบางหัวข้อ ใหม่ ดังนั้น จึงขอเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร
ขน สุกรพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) สาระในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ของ
บริษัทประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยและบริษัทจะได้รับ
๒) ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อดําเนินการลงนามระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีผล
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
/มติที่ประชุม...

๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่
เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะเกษตรศาสตร์ พิ จ ารณาขยายความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการในส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําด้วย
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์ จัดวางระบบการเงิน การตรวจสอบ
บัญชี และจัดทําระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา
ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๖) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน ๔ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จํานวน ๑ คน
/- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา...

๗
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

จํานวน ๑ คน

๒. คณะเกษตรศาสตร์
จํานวน ๑ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท
จํานวน ๑ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน

๔. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน ๓ คน
จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา
จํานวน ๑ คน
๕. คณะบริหารศาสตร์
จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๑. คณะรัฐศาสตร์
จํานวน ๑ คน
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
จํานวน ๑ คน

หลักการแนวคิด
๑. การสําเร็จการศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙
การสําเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการ
สําเร็จการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๑๑ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ทั้ง ๑๑ ราย

/ระเบียบวาระที่ ๔...

๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์พจิ ารณายกเว้น
ค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับกรมการศึกษา
ชั้นสูง กระทรวงการศึกษาและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการดําเนินงานความร่วมมือด้านอุดมศึกษา โดยฝ่ายลาวได้เสนอขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยของไทยในการพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับบุคลากรและอาจารย์ จาก สปป. ลาว
ที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในระดับปริญญาโท จํานวน ๔ ราย ได้แก่
๑. Ms Phanomxay Thaphoualy
Chemistry
๒. Mr Ek Senpaty
Mathematics
๓. Mr Viengsavanh Chanthakvong Communication Studies
๔. Mr Athikone Bouphanouvong Economics Management
ทั้งนี้ การพิจารณารับบุคลากรและอาจารย์ จาก สปป. ลาว เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับบุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังที่ระบุข้างต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับบุคลากรและ
อาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๔ ราย และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้ ในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพิจารณาให้เป็นทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน โดย
กําหนดวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นการจ่ายตรง ไม่ควรเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

/ระเบียบวาระที่ ๕…

๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ลับ)
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
๖.๒ ขอทบทวนผลการประเมินการพิจารณาดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ คําวินิจฉัยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี อุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออก
จากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและมติ ที่ ป ระชุ ม ปรากฏตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วาระพิเศษ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ กําหนดในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

.....................................................
(นางอรอนงค์ งามชัด)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

…….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

