รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ณ หองประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
……………………............................…………
ผูมาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ
๔. (แทน)รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร
๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ
๖. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
๗. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษา
นานาชาติ
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจ
สัมพันธ
๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย
๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิ
ทัศน
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๑๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร

ผศ.ชุตินันท
รศ.อริยาภรณ
รศ.ชวลิต

ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ
พงษรัตน
กรรมการ
ถิ่นวงศพิทักษ
กรรมการ

นายธีรศักดิ์
นางสาวจรวยพร

เชียงแสน
แสนทวีสุข

กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ
ผศ.กฤษณ
นายนภดล
ผศ.เฉลิมชัย

กาวาฬ
ศรีวรมาศ
พัฒนะศิษอุบล
วงศรักษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายปยณัฐ

สรอยคำ

กรรมการ

ผศ.ปรีชา

บุญจูง

กรรมการ

ผศ.ณัฏฐ
ผศ.ถนัดกิจ

ดิษเจริญ
ชารีรัตน

กรรมการ
กรรมการ

นายนรินทร
นายศักดิ์สิทธิ์
รศ.รุงรัศมี
รศ.ศิริพร
ผศ.มงคล
รศ.สุรศักดิ์

บุญพราหมณ
ศรีภา
บุญดาว
จึงสุทธิวงษ
ปุษยตานนท
คำคง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2๒๐. รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
๒๑. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร
๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร
๒๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร
๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
๒๕. ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ
๒๖. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒๗. (แทน) ผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน
๒๘. รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองกลาง

ผศ.ชุตินันท

ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ

ผศ.กัญญา

จึงวิมุติพันธ

กรรมการ

นายขรรคเพชร
นายฐิติพล
ผศ.สงวน
นายภาคภูมิ
ผศ.อธิพงศ
นายวศิน

ชายทวีป
ภักดีวานิช
ธานี
สืบนุการณ
สุริยา
โกมุท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวมัณฑนา

เจือบุญ

ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผศ.ฤกษชัย ศรีวรมาศ
๒. รศ.สุรศักดิ์ แวนรัมย
๓. นายเพลิน วิชัยวงศ
๔. นายจักริน สงวนศักดิ์
๕. นายรัฐพล แมนธนู

ประธานสภาอาจารย
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
หัวหนางานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลาปวย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 รองศาสตราจารยส ุ ม นต สกลไชย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ข อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลาออกจากตำแหนง
ประธานแจงที่ประชุม ดวย รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ลาออกจากตำแหน ง ตามมาตรา 14 วรรคสอง (2) ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เปนตนไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน
ประธานแจงที่ประชุม เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนดานอุดมศึกษา และสอดคลองกับยุทธศาสตร พันธกิจและวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการโดยรวม
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อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบมาตรา ๖๕/๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยถนัดกิจ ชารีรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย เลขที่ตำแหนง ๓๐๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ใหดำรงตำแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานโครงสรางพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
๒. กำกับและดูแลกระบวนการจัดทำงบประมาณการบริหารโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
๓. บริหารจัดการการจัดทำแบบรูปรายการและเอกสารที่เกี่ยวของสำหรับงานกอสรางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๔. กำกับและดูแลการดำเนินงานบริหารสัญญาการกอสราง และการซอมในประกันตามสัญญา
โดยประสานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. บริหารจัดการ จัดระเบียบและปรับปรุงงานภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหเปนระเบียบ เรียบรอย
และสวยงาม โดยยึดหลักของมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการจัดการพลังงานสะอาด
๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุน
๗. บริหารจัดการระบบการกำจัดของเสียตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ ๑)
ประธานแจงที่ประชุม ตามที่ศูนยบริห ารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ไดมีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด รวมถึง
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไดกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูง
สำหรับควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและ
เฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนด
มาตรการในการควบคุม และปองกันการแพรระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให
สอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน ดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๑๔ ที่ไดประกาศไปกอนหนานี้ และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน
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ขอ ๒ ใหเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๔-๑๕ มกราคม
๒๕๖๔ ไปเปนวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ในระหวางวันที่ ๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ใหนักศึกษาที่จะเขาสอบ ตองอยูในพื้นที่จ ั งหวั ด
อุบลราชธานี งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเขารวมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผูคนรวมตัว เปนจำนวนมาก
ขอ ๓ ระหวางวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online)
ทุกรายวิชา ทั้งนี้หากมีเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่ง ใหคณบดีพิจารณาอนุญาตใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมเปนรายกรณี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเปนสำคัญ
การปฏิบตั ิตนของนักศึกษา และบุคลากร
ขอ ๔ ใหนักศึกษาหรือบุคลากร ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม เขตบาง
พลัด และเขตบางขุนเทียน) จังหวัดนนทบุรี (อำเภอบางใหญ และอำเภอบางบัวทอง) จังหวัดนครปฐม (อำเภอ
นครชัยศรี อำเภอกาแพงแสน และอำเภอบางเลน) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนตนมา ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงสูง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุบลราชธานี ใหแจงผูบังคับบัญชา หรือคณบดี
ทราบ และรายงานตัว ตลอดจนขอ มูล การเดินทางตอเจา พนักงานควบคุม โรค งานควบคุม โรค โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ตอ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผานทาง
Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และใหกักตัวเอง
ในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เปนเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแตวันที่กลับมาจากทองที่ดังกลาว และถือปฏิบัติตาม
คำสั่งหรือคำแนะนำของเจาพนักงานควบคุมโรค
ทั้งนี้หากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งหรือประกาศกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูง
เพิ่มเติม ใหถือวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ตามวรรคหนึ่งดวย
ในกรณีที่บุคลากรที่พักอาศัยอยูในอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู
ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยูหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย มีความจำเปนที่ตองกัก
ตัวเองเปนเวลา ๑๔ วัน ใหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและ
หน ว ยงานภายนอก เพื ่ อ ดำเนิ น การจั ด เตรี ย มจั ด สถานที ่ ก ั ก กั น รู ป แบบเฉพาะองค ก ร (Organizational
Quarantine)
สำหรับบุคลากรที่กักตัวเองในที่พักอาศัยขางตน ใหผูบังคับบัญชา พิจารณากำหนดรูปแบบการ
ทำงานและมอบหมายงานใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยใหคำนึงถึงประสิทธิภาพและความตอเนื่อง ในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนสำคัญ
ข อ ๕ ให บ ุค ลากร หรื อ นัก ศึ ก ษา ที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากพื ้ นที่ ท ี่ ม ี ก ารแพร ระบาดของโรคสูง
นอกเหนือจากขอ ๔ ใหรายงานตัวตลอดจนขอมูลการเดินทางตอเจาพนักงานควบคุม โรค งานควบคุม โรค
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ตอ ๗๐๔๘-๕๐ หรือ
ผานทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และ
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนาของเจาพนักงานควบคุมโรค
ขอ ๖ ใหนักศึกษาและบุคลากร งดการเดินทางขามเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หากมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเดินทางใหยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาต ตามลำดับชั้นจนถึงอธิการบดี โดยแสดงเหตุผลและ
ความจำเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดตออธิการบดีเพื่อพิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเดินทาง ใหบุคลากร
หรือนักศึกษา รายงานตัวตลอดจนขอมูลการเดินทางตอเจาพนักงานควบคุมโรค งานควบคุมโรค โรงพยาบาล

-5มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ตอ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผานทาง Official line
งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi กอนการเดินทาง และภายหลังจากเดินทางกลับ โดยถือ
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจาพนักงานควบคุมโรค
ขอ ๗ ใหนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ที่มาติดตอราชการในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัย
กำหนดอยางเครงครัด โดยการสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัย หมั่นลางมือ และรักษา
ระยะหางระหวางบุคคล (Social Distancing)
มาตรการควบคุมเพื่อเฝาระวังโรคภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุมของคนจำนวนมาก ให
ทุ ก หน ว ยงานในมหาวิทยาลัย เลื่ อ น หรื อ งดการจัด กิจ กรรม หรื อ ใช ร ู ปแบบออนไลน ท ดแทน เพื่ อ ลดการ
แพรกระจายของโรค หากมีความจำเปนตองดำเนินการใหรองอธิการบดี หรือคณบดีที่กำกับดูแล เสนอแผนปฏิบัติ
การตออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ และขอใหปฏิบัติตามมาตรการปองการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเครงครัด
ขอ ๙ ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อ
รองรับการยกระดับมาตรการในอนาคต เชน การทำงานในรูปแบบ Work From Home ระบบการประชุม และ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหการทางานมีความตอเนื่องและมี ความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและ
บุคลากร
ขอ ๑๐ ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย จัดใหมีมาตรการเฝาระวังและปองกันการระบาดของ
โรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาอาคาร จัดใหมีการเขาออกอาคารทางเดียว อนุญาตเฉพาะผูที่
สวมหนากากเขาอาคารเทานั้น จัดใหมีการลงทะเบียนเขาออกพื้นที่อาคาร การวางเจลลางมือในจุดที่มีการใชงาน
รวมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและหองสุขา การจัดการขยะ การจำกัดจำนวนคนเขาใชบริการในแตละชวงเวลา
และการรักษาระยะหางทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อ
ขอ ๑๑ ใหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยควบคุม เฝาระวัง และสอบสวนโรค
ของมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานีตามประกาศนี้ และเปนหนว ยงานที่ป ระสานการปฏิบ ัติงานกับ จังหวัด หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอ ๑๒ ใหนักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝาระวังการแพร
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ขอกำหนด หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือ คำสั่งของผูวา ราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานี ที่อ อกตามความในพระราชกำหนดการบริห ารราชการ ใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการ ที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด
ของโรค
ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกลาวขางตนถือเปนสวนหนึ่งในการรักษา
วินัยของเจาหนาที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ใหผูบังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเครงครัด
โดยประกาศดั ง กลาวมีผ ลตั ้ง แตว ัน ที่ 4 มกราคม 2564 เปน ตนไป จนกวา จะมี ป ระกาศ
เปลี่ยนแปลง

-6ทั้งนีท้ ี่ประชุมมีขอเสนอแนะ เพิ่มเติม
1.ใหส ำนักบริหารทรัพยส ิน และสิท ธิ ประโยชน รว มกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา เพิ่ ม
มาตรการเพื่อตรวจสอบการเดิน ทางของนัก ศึก ษากลับภูม ิล ำเนาในพื้นที่เ สี่ย ง รวมกับสำนักงานพัฒนา
นักศึกษา ประชาสัมพันธนักศึกษาใหงดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเขารวมกิจกรรมในสถานที่
ที่มีผูคนรวมตัวเปนจำนวนมาก
2.ใหมหาวิทยาลัยฯกำหนดมาตรการการทำความสะอาดในหองสอบ ใหเปนไปตามมาตรการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ทำความสะอาด วันละ 1 ครั้ง ภายหลังการสอบ)
3. ใหคณบดีทุกคณะ ผูอำนวยการทุกสำนัก และทุกหนวยงาน จัดใหมีมาตรการเฝาระวังและ
ปองกันการระบาดของโรคโดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาออกอาคารและจัดใหมีการเขาออก
อาคารทางเดียว
4. ใหคณะ สำรวจ ประเด็นปญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการสอบ
และใหน ำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย วาระพิเ ศษ ในวันอังคารที่ 12
มกราคม 2564 ตอจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
5. ใหกองบริการการศึกษา เสนอวาระเพื่อพิจารณากรณีเลื่อนการสอบ โดยรวบรวมปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข จากคณะ/สำนัก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ใน
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ตอจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม :
1. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ ๑)
2. ใหกองบริการการศึกษา เสนอวาระขอความเห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชา
โดยไดรับสัญญลักษณ w สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ตอจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่
17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
รองอธิ ก ารบดี ฝ  า ยบริ ห าร เลขานุ ก ารประชุม ฯ เสนอที ่ ป ระชุ ม ตามที ่ ไ ดม ี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 แลวนั้น
และฝายเลขานุการไดอัพโหลดรางรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณา
แลวนั้น
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อ พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผูชวยอธิการบดีฝา ยคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,654,855.00 บาท (สามสิบ
แปดลานหกแสนหาหมื่นสี่พันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) จำแนกเปน
สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.63 วันที่ 1 ต.ค.63 –
รวมทั้งสิ้น
30 พ.ย. 63
รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร
41,311,049.23 166,560,847.00 207,871,896.23
หัก เงินจัดสรรฯ
5,342,430.00 33,312,425.00
38,654,855.00
คงเหลือรอการจัดสรรฯ
35,968,619.23 133,248,422.00 169,217,041.23
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ
มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามการรับเงินในแตละปงบประมาณ

-83.2 การจัด ตั ้ ง และใช ช ื่ อ “ศู น ยศ ึก ษาและประสานงานด า นสิท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าค
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
คณบดีคณะรัฐศาสตร เสนอที่ประชุม ดวยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
ประสงคจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อันสอดคลองโดยตรงกับพันธกิจหลักดานการจัดการเรียนการ
สอน การวิจ ัย การบริการวิช าการ และทำนุบำรุง ศิล ปวัฒนธรรม ในการเรีย นการสอนระดับ ปริญ ญาตรี
ของคณะรัฐศาสตร ทั้ง ๒ หลักสูตร มุงเนนคานิยมหลักที่สอดคลองกับวิสัยทัศนเพื่อความเปนเลิศดานรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสงเสริมประชาธิป ไตย
และสิทธิมนุษยชน (Promoting democracy and human rights) ผานรายวิช า งานวิจัย และกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร อาทิ การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายปกครองสำหรับนัก
รัฐศาสตร และรายวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อมุงสรางบัณฑิต หลักสูตร และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน ตามที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหคณะรัฐศาสตรสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนองคกร
ที่มุงเนนความเลิศ EdPEx ๒๐๐ นอกจากนี้ เปนการเตรียมพรอมเพื่อปองกันความเสี่ยงดานการเงินอันสืบเนื่ อง
จากแนวโนมของนักศึกษาที่อาจจะลดลงในอนาคต จึงจำเปนอยางยิ่งที่คณะรัฐศาสตรจะตองสรางกลไกปองกัน
ความเสี่ยงทางดานการเงิน โดยการสรางเครือขายในการทำงานและหาแหลงทุนจากภายนอก
ทั้งนี้ การสงเสริมการเรียนรูและสรางความเขาใจเรื่องสิทธิม นุษยชน สอดคลองโดยตรงกั บ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ ๑ ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากำลังคนใหทันตอการ
เปลี ่ ย นแปลงของโลก ผ า นการเรี ย นการสอนในคณะรั ฐ ศาสตร แ ละกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ตรของนั ก ศึ ก ษา
โดยคณะรัฐศาสตรมีความมุงมั่นในการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรช าติ
ระยะ ๒๐ ป ที ่ ม ุ  ง เน น ในประเด็ น การส ง เสริ ม คุ  ม ครอง และสร า งหลั ก ประกั น ด า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
และสิทธิมนุษยชนชน เพื่อใหเกิดความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
อย า งยั ่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะการเคารพใน
สิทธิมนุษยชน ตามเปาหมายขอที่ ๑๖ สงเสริมสังคมสงบสุข ยุตธิ รรม ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG
Peace and Justice Strong Institutions)
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิม นุษ ยชนในภูมิภ าค ณ มหาวิท ยาลัย
อุ บ ลราชธานี โดยการดำเนิน งานของคณะรัฐ ศาสตร ซึ่งเปนลักษณะของโครงการวิจ ัย และบริก ารวิช าการ
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
นวัตกรรม” โดยมีเปาหมายใหเปน “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เปนหลักของทองถิ่น และเปนปญญา
ของแผนดิน” เปนองคกรแหงความโปรงใส และมีคานิยมองคกร UBU-IMPACTS รักและทำเพื่อ UBU สุจริต
โปรงใส มีจริยธรรม ทำงานดวยขอมูล ทำงานเชิงรุก รับผิดชอบตอการทำงานและสังคม คิดเปน ทำงานสรางสรรค
ทำงานเปนทีม และมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางประกายรัตน ตนธีรวงศ ผูทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแหง ชาติ แ ละคณะ ได เ ดิ น ทางมาเยื อ นและประชุ มเพื่ อ หารื อ ร ว มกับ ผู บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อขอขยายความรวมมือในการจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิม นุษยชนในภูม ิภ าค
ณ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี เพื ่อตอยอดบัน ทึก ข อ ตกลงความรว มมือ ระหวา งมหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี
และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

-9ทั้งนี้ จากการหารือดังกลาวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และจากที่คณบดี คณะ
รัฐศาสตรเดินทางไปหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดขอสรุปหลักคือ
๑. สรางความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนผานงานวิจัยและบริการวิชาการ และการสราง
หลักสูตรรวมเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน
๒. การประสานงานรว มกับ สำนักงานคณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแหง ชาติในการสง เสริ ม
ความเปนธรรมาภิบาลของภาครัฐ
๓. เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรูของนักศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร ในการสงเสริมความเขาใจการ
ทำงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร
เชน การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร
และรายวิชาอื่น ๆ
๔. ในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแหงชาติ วา ดว ย การสง เสริม ความรว มมือและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๕ (๒) รับและสงเรื่องเกี่ยวกับการรองเรียนใหสำนักงาน
รวมทั้งใหคำแนะนำเกี่ยวกับการรองเรียน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประเด็น
ดังกลาวเปนขอกังวลของมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจหลักที่มุงเนนงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยในสวนของการรับเรื่อง
ร อ งเรียนมีเ จา หนา ที่ป ระจำศูนยมีห นา ที่ในการคัดกรองและใหคำแนะนำชองทางตา ง ๆ เพื่อแกไขป ญ หา
และไกลเกลี่ยขอรองเรียนกอนสงผานไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังการดำเนินงานใน
มหาวิทยาลัยที่มีศูนยฯ ดังกลาว ไดดำเนินการแลวมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับปจจุบันนี้ประชาชนสวนใหญ
ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ใชชองทางออนไลนและชองทางอื่นที่ติดตอกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยตรง ดังนั้น ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปน
เพียงหนวยงานในการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ม องมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เ ป น ที่ พ ึ่ ง สุ ด ทา ยในการช ว ยบรรเทาป ญ หาความเดื อ ดร อ นที ่ อ าจจะเปน ผลจากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น คณะรัฐศาสตร จึงเห็นวา สถาบันการศึกษาไมควรละเลยความเดือดรอนของประชาชนใน
พื้นที่และจำเปนตองสรางกลไกเพื่อเปนมหาวิทยาลัยของชุมชน เปนที่พึ่งของชุมชน
๕. จากประสบการณ ข องมหาวิ ทยาลั ย ที ่ ม ี ศ ู นย ศ ึ ก ษาและประสานงานด า นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ในภูมิภาค มาแลวเปนเวลาอยางนอย ๓ ป มีขอมูลเชิงประจักษภายใตการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ว า ด ว ย การส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และประสานงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าค
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความเปนอิสระและการบริหารจัดการของตนเองภายใตการดำเนินงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
๖. ศูน ยศึกษาและประสานงานดา นสิทธิม นุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมหาวิท ยาลัย อื ่ น ๆ ที ่ ทำงานภายใต ศ ู น ยด ั ง กล า วไม มี ว ั ต ถุ ป ระสงค ใ นการทำกิจ กรรมทางการเมื อ ง
ดังที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกังวล ศูนยดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมความรูความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชนสำหรับประชาชนทั่วไป
โดยการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทผี่ านมา ไดมีการประกาศจัดตั้งศูนย
ศึ ก ษาและประสานงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าคร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในภู ม ิ ภ าคทั ่ ว ประเทศ
นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมา โดยมีศนู ยศกึ ษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จำนวน ๖ ศูนย
ประกอบดวย

- 10 ๑) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
๒) ศู น ย ศ ึ ก ษาและประสานงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคเหนื อ ณ คณะนิ ต ิ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๓) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต ณ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
๔) ศูนยศึก ษาและประสานงานด า นสิทธิม นุ ษยชน ภาคตะวันออก ณ คณะรัฐศาสตร แ ละ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
๕) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิ ทธิมนุษยชน ภาคใต ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
๖) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
และการดำเนิ นการของคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแห ง ชาติ ได ม ี แ ผนในการจั ด ตั้ ง ศูน ย
ศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม ๖ พื้นที่ ดังนี้
๑) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๒) ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
๕) จังหวัดชายแดนใต ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๖) ภาคใต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนึ่งในการดำเนินงานของศูนยฯ ขางตน สามารถจัดทำแผนกิจกรรม/ศึกษา/วิจัย เพื่อขอรับ
การสนับสนุนดานงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อยกระดับพันธกิจของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหมุงเนนการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการดานสิทธิมนุษยชน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะจัดตั้งศูนยศกึ ษาและประสานงาน
ดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกลาว เพื่อสงเสริม
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการสรางความเขาใจและการตระหนักรูในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ศูนยฯ ไมถือเปนสวนงานภายใน รวมถึงไมมีฐานะเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ สถาบั น
สำนัก ศูนย กอง ภาควิชา หรือแผนก อนึ่ง แมศูนยฯ ดังกลาว มีภารกิจเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลองกับ
การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตเพื่อคงไวซึ่งความเปนอิสระทางวิชาการ ศูนยฯ
ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นไมถือเปนศูนยฯ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามขอ มูล ดังกลาวขางตนและประกอบกับ มติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งศูนย
ศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใหคณะรัฐศาสตรเปนหนวย
ประสานขออนุมัติอธิการบดีในการจัดตั้งศูนยดังกลาว โดยใหมีบทบาทอำนาจหนาที่และโครงสรางการบริหารศูนย
ดังนี้

- 11 ๑. อำนาจหน า ที ่ ข องศู น ย ศ ึ ก ษาและประสานงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าค
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑) ส ง เสริ มการศึก ษา วิ จ ัย การบริ ก ารวิ ช าการและการสร า งองคค วามรู  เพื ่ อ สง เสริ ม
ความเขาใจและการตระหนักรูในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนแกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางซึ่งอยูในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
(๒) รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเด็นปญหาดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
แนวทางการแกไขปญหาเชิงนโยบายเพื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ใหคำแนะนำ ปรึกษาในเชิงวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาและประชาชนที่พึงมี
ภายใตกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหแกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางซึ่งอยูในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
๒. รูปแบบของศูนย
(๑) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไมมีฐานะเปนสวนราชการ หรือสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงไมมีฐานะเปนหนวยงาน
เทียบเทาคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย กอง ภาควิชา หรือแผนก
(๒) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลสถิติและการวิจัย การสงเสริม
และการให บริการวิชาการดา นสิทธิ มนุษ ยชนแกนัก ศึก ษาและประชาชน ตลอดจนสรา งเครือ ขายการวิ จั ย
และเพื่อเพิ่มแหลงทุนจากตางประเทศ
(๓) ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไมมีการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร และไมกอภาระในการเพิ่มงบประมาณ
๓. งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน
(๑) เงินรายไดคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๒) เงินบริจาคจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๓) เงินบริจาคจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๔. โครงสร า งการบริ ห ารศู น ย ศ ึ ก ษาและประสานงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าค
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีองคประกอบดังนี้
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปนที่ปรึกษา
(๒) คณบดีคณะรัฐศาสตร
เปนที่ปรึกษา
(๓) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนที่ปรึกษา
(๔) ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะรัฐศาสตร
เปนประธานศูนย
(๕) ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะรัฐศาสตร
เปนรองประธานศูนย
(๖) ผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกิน ๓ คน
เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนคณาจารยคณะรัฐศาสตร จำนวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ
(๘) หัวหนาสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) และ (๗) ใหคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรเปนผูพิจารณาคัดเลือก
และทาบทาม เพื่อเสนอแตงตั้งโดยอธิการบดี

- 12 ๕. ใหสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร เปนหนวยธุรการของศูนยศึกษาและประสานงาน
ดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอหารือและประเด็นพิจารณา
คณะรัฐศาสตรขอจัดตั้งศูนย ฯ (ศูนยเฉพาะกิจ) ที่มีโครงสรางและการบริหารงานตามพันธกิจของ
คณะรัฐศาสตร ภายใตชื่อ“ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ซึ ่ ง มี ก ารดำเนิ น งานโครงการวิจ ั ย และบริก ารวิ ช าการ โดยการสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ การใชชื่อศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น จะทำใหเกิดการบูรณาการการทำงานดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวย การสงเสริมความรวมมือและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะรัฐศาสตรจึงเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและใชชื่อ “ศูนยศึกษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
2. มติ ท ี ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ ๑๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้งและ
ใชชื่อ “ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ใหคณะรัฐศาสตร ปรับรูปแบบใหเปนกิจกรรม ภายใตบันทึกความรวมมือระหวางสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ใหดำเนินการอยูในรูปของ โครงการ"ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี " ภายใตบันทึกความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแหงชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552
2. มอบคณะรัฐศาสตร จัดทำเอกสารโครงการเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมภายใต
บันทึกความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2552 ตองไมขัดหรือแยงที่กำหนดไวในขอตกลง

- 13 3. มอบคณะรัฐ ศาสตร จั ด สรรพื้ น ที ่ข องคณะฯในการดำเนิ น การจั ด ตั ้ง ศู น ยศ ึ ก ษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป
พ.ศ. 2563
ผูอำนวยการกองกลาง แจงที่ประชุม ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติด ตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี เพื่อเปนการกำกับติดตามและใหรายงานผลการดำเนิน งาน
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำบันทึกแจงเวียนใหคณะ/สำนัก/หนวยงาน และผูเกี่ยวของ ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดสงใหฝายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวม
และรายงานผลการดำเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตอไป
บัดนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หนวยงาน เรียบรอยแลว
จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จำแนกตามครั้งที่ประชุม
ครั้งที่

จำนวนวาระ
(เรื่อง)

ดำเนินการแลว
(เรื่อง)

1/2563
2/2563
3/2563
4/2563 วาระพิเศษ
5/2563 วาระพิเศษ
6/2563
7/2563 วาระพิเศษ
8/2563
9/2563
10/2563 วาระพิเศษ
11/2563
12/2563
13/2563
14/2563
15/2563 วาระพิเศษ
16/2563
17/2563
รวม

14
19
18
12
2
11
5
17
16
3
15
12
17
15
3
20
18
217

14
18
15
9
2
11
5
16
15
3
14
11
17
11
3
18
11
193

อยูระหวาง
ดำเนินการ
(เรื่อง)
1
3
3
1
1
1
1
4
2
7
24

ยังไมรายงาน
ผล
(เรื่อง)
-

- 14 2. จำแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง
หนวยงาน
กองกลาง
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
คณะนิติศาสตร
คณะบริหารศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว
สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานพัฒนานักศึกษา
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร
สำนักงานวิเทศสัมพันธ
สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
สำนักวิทยบริการ
รวม

จำนวนวาระ
(เรื่อง)
16
11
11
37
39
2
1
1
2
2
3
1
2
2
3
2
1
7
3

ดำเนินการ
แลว
(เรื่อง)
12
11
11
33
37
2
1
1

อยูระหวาง
ดำเนินการ
(เรื่อง)
4
4
2

2
2
2
1
2
2
3
2
4
3

14
16
1

12
15

26
11

26
8

2
1
217

2
1
193

1

1
3

ยังไมรายงาน
ผล
(เรื่อง)
-

2
1
1

-

3

-

24

-

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ: ขอมูลดังกลาว เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. 2563
มติท ี่ประชุม : รับทราบ มอบฝา ยเลขานุการที่ประชุม ติดตามใหค ณะ/สำนัก/หนวยงาน
พิจารณาแจงผูเกี่ยวของดำเนินการตามมติที่ประชุมตอไป

- 15 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563
(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2564)
ผูชวยอธิการบดีฝา ยวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน
หมวดที่ 9 ขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 โดยผานการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของ
ผูสำเร็จการศึกษาเรียบรอ ยแลว นั้น ในการนี้ จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูส ำเร็จการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2564) จำแนกตามระดับและสังกัดดังนี้
1. ระดับปริญญาโท
จำนวน 1 คน ดังนี้
1.1 คณะวิทยาศาสตร
จำนวน 1 คน
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชา
เคมี จำนวน
1
คน
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่
9 การสำเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกำหนด และคุณสมบัติ
อื ่น ๆ ตามที่ห ลัก สูตรกำหนด และขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสำเร็จการศึกษาเพื่อ ขออนุมัติปริญ ญาตอสภา
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวันที่สำเร็จการศึกษาใหนับวันที่คณะกรรมการประจำคณะมี
มติรับรองการสำเร็จการศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
คณะกรรมการประจำคณะสัง กัด ของผูส ำเร็จ การศึก ษาได ตรวจสอบและรับ รองการสำเร็ จ
การศึกษาเรียบรอยแลว รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่แนบระเบียบวาระนี้
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จ
การศึ กษา ประจำปการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมดจำนวน 1 คน (ขอความเห็นชอบครั ้ ง ที่
1/2564) เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป
4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และระดับ
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2 คน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เนื่องดวยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรจำนวน 2
คน ยื่นคำรองตอคณะเพื่อขอขยายเวลาเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรียบรอยแลวนั้น

- 16 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2563 ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนิสิต
นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบดังกลาวนี้ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา
ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาดังกลาว โดย
ไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปตางๆ ในป
การศึกษา 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้
(๑) ปริญญาตรี 4 ป เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 7 และชั้นปที่ 8 (รหัส 56
และ 55)
(๒) ปริญญาตรี 5 ป เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 9 และชั้นปที่ 10 (รหัส 54
และ 53)
(๓) ปริญญาตรี 6 ป เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 11 และชั้นปที่ 12 (รหัส
52 และ 51)
(๔) ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 (รหัส
60 และ 59)
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา
อยูในชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3
(๖) ปริญญาโท เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 (รหัส 59 และ 58)
(๗) ปริญญาเอก (สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยูใน
ชั้นปที่ 7 และชั้นปที่ 8 (แบบ 1.2 และแบบ 2.2 : รหัส 56 และ 55)
(๘) ปริญญาเอก (สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6 (แบบ 1.1 และแบบ 2.1 : รหัส 58 และ 57)
ในการนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดดำเนินการตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนแลวพบวา ในปการศึกษา 2562 นักศึกษาทั้งสองอยูในชวงชั้นตามหลักการใหขยายเวลาการสำเร็จ
การศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ดังกลาวขางตนจึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการ
สำเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาจำนวน 2 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน ดังนี้
1.1 นายเกรียงศักดิ์ พันธวิไล รหัสนักศึกษา 5511403212 ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 4 ป สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และในปการศึกษา 2562 ศึกษาอยูในชั้นปที่ 8 ยืน่ คำรองขอขยายเวลา
เรียนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เพื่อขอลงทะเบียนเรียนจำนวน 5 รายวิชา ทั้งนี้ หากไดรับอนุมัติ
นักศึกษาจะมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดและมีโอกาสสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2563
2. ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน ดังนี้
2.1 วาที่ ร.ต.จันทรเพ็ง อังฉกรรจ รหัสนักศึกษา 5711800066 ศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก แบบ 1.1 (สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) สาขาวิชาฟสิกส และในปการศึกษา
2562 ศึกษาอยูในชั้นปที่ 6 ยื่นคำรองขอขยายเวลาเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เพื่อขอ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธจำนวน 4 หนวยกิต ซึ่งขณะนี้อยูระหวางแบบจำลองของงานวิจัยโดยไดสง

- 17 งานตีพิมพในวารสารวิชาการแลว และอยูระหวางการตอบรับใหตีพิมพบทความ ทั้งนี้ หากไดรับอนุมัตินักศึกษามี
จะมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดและมีโ อกาสสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2563
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2563 ไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนิสิต
นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไป
อีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
คณะกรรมการประจำคณะวิ ท ยาศาสตร พ ิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ในการประชุ ม ครั ้ ง ที่
20/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอขยายเวลา
การสำเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 คน และระดับปริญญาตรีเอกจำนวน 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 2 คน
เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเนื่องจากไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และระดับปริญญาเอก
จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2 คน
2. มอบกองบริการการศึกษา สำรวจความตองการขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกระดับ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษตอไป
4.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564
ผู  ช วยอธิ การบดีฝ ายวิชาการ เสนอที ่ ประชุ ม ตามที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารวิช าการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบใน
หลักการของวันเปดภาคเรียนที่ 1/2564 เปนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และมอบกองบริการการศึกษาจัดทำราง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ฯ ประจำปการศึกษา 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบการ
ออกประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2564 แยกจาก
ประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 นัน้
ในการนี้ เพื่อการดำเนินการดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินการดานวิชาการ กองบริการการศึกษาจึงเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึก ษา

- 18 2564 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังเอกสารแนบระเบียบวาระนี้ โดยมีกำหนดการของวันเปด-ปดภาคเรียน วัน
สุดทายของการเรียน และวันสอบประจำภาค ดังนี้
ที่
1
2
3
4
8

กิจกรรม

ภาคตน
วันเปดภาคการศึกษา
21 มิ.ย.64
สอบกลางภาค
09 ส.ค.-20 ส.ค.64
วันสุดทายของการเรียน
17 ต.ค.64
สอบปลายภาค
18-29 ต.ค.64
วันปดภาคการศึกษา
30 ต.ค.64

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
15 พ.ย.64
4-14 ม.ค.65
13-มี.ค.-65
14-25 มี.ค.65
26 มี.ค.65

ภาคฤดูรอน
11 เม.ย.65
22-พ.ค.-65
23-27 พ.ค.65
28-พ.ค.-65

หมายเหตุ
สอบสัปดาหที่ 8
สอบสัปดาหที่ 18

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3. ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป
การศึกษา 2564
มติท ี่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา จัด ทำแนวทางการจัดทำปฏิทิน การศึก ษาดาน
วิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
4.4 การติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
(รอบ 6 เดือน)
นายรัฐพล แมน ธนู นักวิเ คราะหนโยบายและแผน เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 (วาระ 4.5) และแผนการดำเนินงาน
ความละเอียดทราบแลวนั้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตรนั้น
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563
ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การปรับรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงาน
จากการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรจากปการศึกษาที่ผานมา พบวา หลาย
หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมการดำเนินงาน ณ ชวงเวลาการดำเนินงานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนั้น ปการศึกษา 2563 สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ ไดปรับรูปแบบการติดตามผล

- 19 การดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการเป น
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 พิจารณาคุณสมบัติเรื่องจำนวนและ
คุณวุฒิอาจารยประจำหลักสูตร
1.2 หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 พิจารณาผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 โดย
• ระดับปริญญาตรี – มีผลงานทางวิชาการ 5 ป (ป พ.ศ.2559-2563) อยางนอย 1
ผลงาน
• ระดับบัณฑิตศึกษา - มีผลงานทางวิชาการ 5 ป (ป พ.ศ.2559-2563) อยางนอย 3
ผลงาน
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ 1 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอใหหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงาน
ฯ รอบ 6 เดือน กำหนดสงภายในวันที่ 14 ตุล าคม 2563 เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริห ารวิช าการ
(รายละเอียดตามบันทึกขอความที่ อว 0604.4.6/ว804 ลว.23 ก.ย. 2563)
• ครั้งที่ 2 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอใหคณะตรวจสอบและยืนยันผลการ
ดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 ตุลาคม
2563 (รายละเอียดตามบันทึกขอความที่ อว 0604.4.6/ว922 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563) โดยกำหนด
รายงานขอมูลภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
• ครั้งที่ 3 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดติดตามขอมูลเพิ่มเติมใหบางคณะยืนยัน
ขอมูลคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) เนื่องจากบางหลักสูตรมี
คุณสมบัติการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 (รายละเอียด อว 0604.4.6/ว1047 ลว.30 พ.ย. 2563) โดยกำหนดรายงานขอมูลภายในวันที่
17 ธันวาคม 2563
2) สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ดังนี้
2.1 ดานคุณสมบัติการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดรวบรวมและสรุปขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 74 หลักสูตร (รวมหลักสูตรประเมินโดยสภาวิชาชีพ 3 หลักสูตร) เพื่อ
ตรวจสอบขอมูลผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร
(ขอมูลเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563) ดังนี้
1. หลักสูตรที่มีจ ำนวนผลงานทางวิชาการเปนไปตามคุณสมบัต ิการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 72 หลักสูตร
2. หลักสูตรที่มีจำนวนผลงานทางวิชาการ ไมเปนไปตามคุณสมบัติการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรศาสตร ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก โดยแยกเปน 2 กรณี รายละเอียดตาราง ดังนี้
หลักสูตร
1. เกษตรศาสตร
(ป.โท และ ป.เอก)

ชื่อ – สกุล
ดร.สุกญ
ั ญา คลังสินศิริกุล

หนาที่
สาเหตุ
อ.ประจำหลักสูตร ผลงานทางวิชาการชวง 5 ปยอนหลัง (พ.ศ.2559-2563) “ไม
ครบ” 3 ผลงาน ตามเกณฑฯ ซึ่งปจจุบันมี 2 ผลงาน และอยู

- 20 หลักสูตร
2. เกษตรศาสตร
(ป.โท และ ป.เอก)

ชื่อ – สกุล
ดร.วรงศ นัยวินิจ

หนาที่

สาเหตุ
ระหวางจัดทำผลงาน โดยคาดวา อาจไมทันในชวงปการศึกษา
2563
อ.ประจำหลักสูตร ยายตนสังกัด (ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1363/2563 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2563)

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมโดยประสาน
ขอขอมูลจากกองการเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบสถานะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร จาก
หลักสูตรคณะรายงานผลการดำเนินงาน พบวา มี 2 หลักสูตร ที่อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร
มีสถานะลาออก/เสียชีวิต คือ
หลักสูตร
1. บริหารธุรกิจ (ป.โท)

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พรพิพัฒน จูฑา

2. การออกแบบนวัตศิลป น.ส.ปยะนันท กรินรักษ
(ป.ตรี)

หนาที่
สถานะ
อ.ประจำหลักสูตร ลาออก ตามคำสั่ง
ม.อบ.ที่
2250/2563
ลว. 20 ต.ค. 2563
อ.ผูรับผิดชอบ เสียชีวติ
หลักสูตร

หมายเหตุ
อยูระหวางเสนอเรื่องมายังสำนักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยูระหวางสรรหา

แนวทางการดำเนินงาน
1. คณะเกษตรศาสตร พิจารณาปรับแกไข สมอ.08 เพื่อปรับเปลี่ยน/ปรับลดอาจารย
ประจำหลักสูตร กรณี ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล มีผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑฯ และ กรณี ดร.วรงศ
นัยวินิจ (อาจารยประจำหลักสูตร) ยายตนสังกัด
2. คณะบริหารศาสตร พิจารณาปรับแกไข สมอ.08 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรณี ผศ.ดร.พรพิพัฒน จูฑา (อาจารยประจำหลักสูตร) ลาออกจากราชการ
3. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาปรับแกไข สมอ.08 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร “ทดแทน” กรณี อาจารยปยะนันท กรินรักษ เสียชีวิต
4. คณะ/หลักสูตร ตองดำเนินการกรอกขอมูลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ใน “ระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย” ใหเปน
ปจจุบัน เพื่อใชประกอบในการอางอิงผลงานทางวิชาการในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตอไป
หมายเหตุ - หากหลักสูตร “ไมผาน/ไมมีคุณสมบัติ” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จัก
สงผลตอหลักสูตรและนักศึกษา ดังนี้
- หลักสูตร ขึ้น list หลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานการประเมินในระบบฐานขอมูล CHE QA
ของ สกอ.
- นักศึกษาในหลักสูตรฯ ไมสามารถยื่นขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปการศึกษา
ถัดไป
2.2 รายงานผลการดำเนินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประเด็นดานการบริหาร
หลักสูตร (องคประกอบที่ 3 – 6)
การตรวจสอบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 6 เดือนแรก ไดมีการติดตาม
ขอมูลการดำเนินงานองคประกอบที่ 3 นักศึกษา, องคประกอบที่ 4 อาจารย, องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอนฯ และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งเปนขอมูลเชิงกระบวนการ โดยมีเกณฑการ
พิจารณาผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 21 0 คะแนน
 ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1 คะแนน
 มีระบบ มี
กลไก
 ไมมีการนำ
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน

2 คะแนน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3 คะแนน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4 คะแนน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

5 คะแนน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนำระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูต รวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัตทิ ี่
ดีไดชัดเจน

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอสรุปแยกผลการดำเนินติดตามการดำเนินงานฯ รอบ
6 เดือน ตามกลุมคะแนน จาก 71 หลักสูตร (ไมนับรวมหลักสูตรประเมินโดยสภาวิชาชีพ 3 หลักสูตร) ดังนี้
ลำดับ
ประเด็น
1 กลุมคะแนนระดับนอย
ผลประเมินตนเอง (ชวง 1.00 – 2.00 คะแนน)
2 กลุมคะแนนระดับปานกลาง
ผลประเมินตนเอง (ชวง 2.01 – 3.00 คะแนน)
3 กลุมคะแนนระดับดี
ผลประเมินตนเอง (ชวง 3.01 – 4.00 คะแนน)
4 กลุมคะแนนระดับดีมาก
ผลประเมินตนเอง (ชวง 4.01 – 5.00 คะแนน)

จำนวน
8 หลักสูตร
44 หลักสูตร
18 หลักสูตร
1 หลักสูตร

สถานะการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานนอยกวาการ
ดำเนินงานตามเกณฑในชวง 6 เดือน
ผลการดำเนินงานปกติตามเกณฑ
ผลการดำเนินงานเกินกวาการ
ดำเนินงานตามเกณฑในชวง 6 เดือน
ผลการดำเนินงานเกินกวาการ
ดำเนินงานตามเกณฑในชวง 6 เดือน

จากการรายงานผลการดำเนินงานขางตนพบวา
- มีห ลัก สูต ร จำนวน 8 หลักสูตร (คิดเปนรอยละ 12) ที่ควรพิจารณาเรงวางแผนการ
ดำเนินงาน/การบริหารหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทันตอการรายงานผลการดำเนินงาน
และการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2564
- มี ห ลั ก สู ต ร จำนวน 44 หลั ก สู ตร (คิด เป นรอ ยละ 62) ที ่ ม ีก ารดำเนิ น การทบทวน
กระบวนการ/ขั้นตอนตามระบบกลไก และอยูระหวางการดำเนินงานตามระบบกลไกที่หลักสูตรพิจารณาปรับปรุง
ตามประเด็นที่กำหนดตามตัวบงชี้
- มีหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร (คิดเปนรอยละ 25) ที่มีการดำเนินงานตามระบบกลไก
ที ่ ห ลั กสูตรพิจารณาปรับ ปรุงแลว และไดมีนำผลการพิจารณาดัง กลาวไปปรับปรุงการดำเนินงาน มีผ ลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม
- มีหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร (คิดเปนรอยละ 1) ที่มีผลการดำเนินงานที่สูงกวากรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงานตามตัวบงชี้ คือ หลักสูตรการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร

- 22 แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ
1) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้ และ upload ขึ้นในระบบการเก็บ
เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ (UBU QA E-document)
2) วางแผนแนวทางการดำเนินงานชวงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเปนการติดตามผลการดำเนินงาน
การนำผลมาปรับปรุง และการประเมินความพึงพอใจตาง ๆ ตามตัวบงชี้ โดยอาจกำหนดปฏิทินการติดตามขอมูล
และการดำเนินงาน ตลอดจนการออกแบบรูปแบบการสำรวจ/การประเมินความพึงพอใจ กลุมเปาหมาย การสรุป
และวิเคราะหขอมูล เพื่อเตรียมขอมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตอไป
3) รวบรวมและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่จำเปน ในการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้
อาทิเชน ตัวบงชี้ ที่ 3.3 ขอมูลการตกออกของนักศึกษายอนหลัง 5 ป แหลงขอมูล สาเหตุการตกออก รวมถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงการตกออกของนักศึกษา เปนตน
4) เตรียมขอมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือ น
(ภายใน 3 ก.พ. 2564)
3) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
1. ควรพัฒนาและเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ/หนวยงาน เพื่อสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของหนวยงานตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงการดำเนินงานของหนวยงานสายสนับสนุนดานขอมูล
ตาง ๆ เพื่อลดความซ้ำซอนในการดำเนินงานขอขอมูล รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (EdPEx, Ranking,
AUN-QA, CUPT, etc.) และเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ (Big Data) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะขอมูลพื้นฐาน (Data) ที่เกี่ยวของ ที่
เชื่อมโยงและนำเสนอขอมูลได หรือทันตอการสถานการณ และเปนปจจุบัน
4. ควรกำหนดมาตรการ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อกำกับควบคุมใหบุคลากรที่เกี่ยวของ รายงานและตรวจสอบขอมูลที่
ในระบบที่ไดรับการพัฒนาฯ (จากขอ 3) ใหเปนปจจุบัน และใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 “ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา...ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด”
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพครั้งที่ 3
สิงหาคม 2560) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคุณสมบัต ิอ าจารยผ ูรั บผิดชอบหลั ก สูต รและอาจารยป ระจำหลัก สูต ร
ประจำปการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน) (องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน)
2. การรายงานผลการดำเนินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563
(รอบ 6 เดือน) องคประกอบดานการบริหารหลักสูตร (องคประกอบที่ 3-6)
3. (ราง) แนวทางการดำเนินงาน ที่สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเสนอเพื่อพิจารณา
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอใหคณบดีทุกคณะตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจำหลักสูตร และดำเนินการตามกระบวนการที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเสนอ
2. มอบสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมกับ กองการเจาหนาที่ สำนักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ และ กองบริการการศึกษา พิจารณาความเชื่อมโยงของขอมูลเพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่สามารถใชได
อยางเปนรูปธรรม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา
2563 (รอบ 6 เดือน)
2. มอบสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานโดยเฉพาะ
ขอมูลพื้นฐาน (Data) ที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงขอมูลตางๆ (Big Data) รวมกับ กองการเจาหนาที่ สำนักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ กองบริการการศึกษา พิจารณาความเชื่อมโยงของขอมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร
4.5 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
นายรัฐพล แมนธนู นักวิเ คราะหนโยบายและแผน เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 (วาระ 4.5) และแผนการดำเนินงาน
ความละเอียดทราบแลวนั้น
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 การประเมินฯ ปการศึกษา 2562
ไดม ี ก ารปรั บ รู ป แบบการประเมิน หลั ก สู ต ร ออกเป น 3 ลั ก ษณะ คื อ 1) Site visit และสั ม ภาษณอ าจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 2) Conference และ 3) พิจารณา SAR และสรุปผลประเมิน โดยภายหลังการประเมินฯ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อสรุปผลและรับฟงแนว
ทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบที่ 3 ที่มีการพิจารณา
SAR และสรุปผลประเมินเพียงอยางเดียวนั้น อาจยังไมสะทอนการดำเนินงานจริงของหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไมสามารถสืบคน/ขอขอมูลเพิ่มเติมได เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ของคณะ/หลักสูตรมาชี้แจง/สืบคนขอมูล
เพิ่มเติมขอสงสัยของคณะกรรมการประเมินฯ จาก SAR
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร
ประจำปการศึกษา 2563 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงใครขอเสนอรูปแบบกรอบการประเมินฯ ดังนี้
1.1 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ สกอ.
- เสนอเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินฯ ปการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ขอตัดรูปแบบการประเมินฯ แบบ “การพิจารณา SAR แลวตัดสินผลประเมิน” เนื่องจาก
หลักสูตรไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเหลือแนว
ทางการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
1) การลงตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้ง (Site Visit) และ
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ประเมินไดตามความเหมาะสมของหลักสูตร
2. แนวทางการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เสนอปรับลดการสัมภาษณ
เหลือเพียง “การสัมภาษณผูรบั ผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาปจจุบัน” เพื่อความกระชับในการประเมินฯ
3. สว นขอมูลบัณฑิต และนายจา ง ตลอดจน feedback ของนัก ศึกษาในการประเมิ น
รายวิชาของอาจารยในหลักสูตร ให “หลักสูตร” พิจารณาเตรียมขอมูลประกอบการประเมิน ไวใหกรรมการ
ประเมินฯ
หมายเหตุ: ประเด็นขอ 2 และ 3 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหลักสูตร อาจจัดรูปแบบการ
ประเมินที่มีการสัมภาษณก็ได
หลักสูตรที่ประสงคยื่นขอขึ้น TQR
- ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอขอยื่นขึ้นทะเบียน TQR อยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 25592561 รวม 9 หลักสูตร
- ปจ จุบัน สปอว. ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริห ารงาน อยูภายใต กระทรวงการอุดมศึก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้น จึงทำใหคณะกรรมการที่พิจารณาการขึ้นทะเบียน TQR ชะลอการ
ดำเนินงานตั้งแต พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน
- เมื่อปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดสอบถาม สป.อว. เรื่องการขอขึ้นทะเบียน TQR ซึ่ง
สปอว.ขอใหมหาวิทยาลัยชะลอการดำเนินการ เนื่องจาก สปอว. รอนโยบายการดำเนินงานจากกระทรวง อว.
ดังนั้น ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจึงตองชะลอการยื่นขึ้น TQR จนกวานโยบายของ สปอว.จะมีความชัดเจน
1.2 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
กรอบแนวทางการประเมินฯ มีการขอเปลี่ยนแปลงจากปการศึกษา 2562 ดังนี้
1. การเสนอ “คณะกรรมการประเมินฯ” ใหหลักสูตร “พิจารณาความเชี่ยวชาญทางสาขาที่
ประเมิน และประสบการณการตรวจประเมิน ตามบทบาทหนาที่การเปนผูประเมินฯ” (ตารางที่ 1 ขอ 5) เพื่อให
หลักสูตรไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใกลเคียงกับบริบทของหลักสูตร
2. กำหนดใหทุกหลักสูตรมี “ผูแทนของหลักสูตร” ที่ทำหนาที่ในการประสานขอมูลสำหรับ
การประเมินฯ รวมกับคณะกรรมการประเมินฯ
รายละเอียดเกณฑการตรวจประเมิน กำหนดวันประเมิน องคประกอบและเกณฑการแตงตั้ง
กรรมการประเมิน แนวทางการประเมินกรณีตาง ๆ การเบิกจาย และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่
เกี่ยวของ รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวทางการประเมินฯ โดยตัวบงชี้ สกอ.(สปอว.) และสภาวิชาชีพ
หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยตัวบงชี้ สกอ.
1) เกณฑการตรวจประเมิน
- มี 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
- ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่รับการประเมินฯ จำนวน 71 หลักสูตร
(เอกสารประกอบการประชุม 1)
2) เกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี - ค.กก.ประเมินฯ มีคณ
ุ วุฒิ ป.โท ขึ้นไป หรือดำรงตำแหนง ผศ.
ขึ้นไป
- หลักสูตรระดับปริญญาโท - ค.กก.ประเมินฯ มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก หรือดำรงตำแหนง รศ. ขึ้นไป

หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยสภาวิชาชีพ
1) การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- ตัวบงชี้ตามเกณฑสภาวิชาชีพที่กำหนด

ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป

- 25 หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยตัวบงชี้ สกอ.
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก - ค.กก.ประเมินฯ มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก หรือดำรงตำแหนง ศ.
3) องคประกอบและคุณสมบัตคิ ณะกรรมการประเมินฯ (ไมนอยกวา 3 คน)
3.1 กรณี เชิญเฉพาะผูทรงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
- ประธาน – ผูประเมินฯ ในสาขาทีต่ รง/สัมพันธกับสาขาที่ประเมิน หรือ มีประสบการณ
ประเมินมากกวา 3 ปการศึกษา
- กรรมการ – ผูประเมินฯ ที่มีประสบการณประเมินอยางนอย 2 ป
- กรรมการและเลขานุการ – ผูประเมินฯ ที่มีประสบการณประเมินอยางนอย 1 ป หรือ ยัง
ไมมีประสบการณประเมิน
3.2 กรณี เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ทั้งนี้ ตองมีผูทรงคุณวุฒภิ ายในรวมเปน
คณะกรรมการฯ อยางนอย 1 คน)
ประธาน – ผูประเมินฯ ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ/ ความเชี่ยวชาญ
ทางตรง/สัมพันธกับสาขาที่ประเมิน
* กรรมการ – ผูประเมินฯ ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณประเมิน
* กรรมการและเลขานุการ - ผูประเมินฯ ภายในมหาวิทยาลัยที่มปี ระสบการณประเมิน
อยางนอย 2 ป
หมายเหตุ
* กำหนดใหทุกหลักสูตร มีผูแทนหลักสูตร เพื่ออำนวยการดานขอมูลและอำนวยความ
สะดวกใหแกคณะกรรมการประเมิน ทั้ง 2 กรณี ตลอดระยะเวลาการประเมิน
4) กำหนดวันประเมิน
- หลักสูตรละ 1 วัน
5) ชวงการตรวจประเมิน
- ระหวางวันที่ 3 พ.ค. 64 - วันที่ 7 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ – กอนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 (16 มิ.ย.64)
6) กำหนดการเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
- ชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2564
7) การเบิกจายคาตอบแทน (เอกสารประกอบการประชุม 2)
ปการศึกษาที่ผานมา หลักสูตร ดำเนินการเบิกจายฯ ภายใตประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนการเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ดังนี้
- ประธานกรรมการ (ภายนอก) จำนวน 2,000 บาท/หลักสูตร
- ประธานกรรมการ (ภายใน) จำนวน 1,500 บาท/หลักสูตร
- กรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ (ภายนอก) จำนวน 1,500 บาท/หลักสูตร
- กรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ (ภายใน) จำนวน 1,000 บาท/หลักสูตร
- ผูชวยเลขานุการ – บุคลากรภายใน (ถามี) จำนวน 300 บาท/หลักสูตร
8) แนวทางดำเนินการ กรณี หลักสูตร “ไมสามารถ” รับการประเมินฯ ตามวันที่หลักสูตรเปน
ผูกำหนดวันประเมินฯ ใหดำเนินการ ดังนี้
- หลักสูตรตองทำบันทึกแจงขอเปลีย่ นแปลง พรอมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง โดยคณบดีลง
นาม มายัง สำนักงานพัฒนาฯ อยางเปนทางการ ลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการ
กอนวันประเมิน เนื่องจากตองมีการประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
- หากคณะกรรมการประเมินฯ “ไมสามารถประเมินฯ ตามวัน เวลาที่หลักสูตรรองขอ
เปลี่ยนแปลง” สำนักงานพัฒนาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา “คณะกรรมการประเมินฯ
ลงตรวจ”

หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยสภาวิชาชีพ
ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป

ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป
ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป
ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป
ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป

ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป

- 26 หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยตัวบงชี้ สกอ.
- หลักสูตรตองดำเนินการประเมินฯ “ใหแลวเสร็จภายในวันสุดทาย” ที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ
9) แนวทางดำเนินการ กรณี หลักสูตร/คณะ “ไมเห็นชอบ” ผลการประเมินฯ ใหดำเนินการ
ดังนี้
- สำนักงานพัฒนาฯ ขอสงวนสิทธิ์ “ไมรับการประเมินซ้ำ” จากคณะกรรมการประเมินฯ ชุดเดิม
- หากไมเห็นชอบผลประเมินฯ หลักสูตรสามารถยืน่ เรื่องขอ “แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
ชุดใหม” โดย “หลักสูตร” ตองเปนผูประสานงาน และทาบทามคณะกรรมการประเมินฯ
ชุดใหม ตลอดจนรับผิดชอบคาตอบแทนการประเมินฯ และสงรายชือ่ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ชุดใหม มายัง สำนักงานพัฒนาฯ เพื่อทำคำสั่งแตงตั้งฯ ฉบับใหม
- หลักสูตรตองดำเนินการประเมินฯ “ใหแลวเสร็จภายในวันสุดทาย” ที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ
10) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รูปเลม และ ในระบบฐานขอมูล CHE QA
- รายงาน SAR ขอมูลพื้นฐาน
หมายเหตุ
- สปอว.เปดระบบใหดำเนินการชวงกลางเดือนพฤษภาคม หรือ ตนเดือนมิถุนายน ของทุกป

หลักสูตรที่ประเมินฯ โดยสภาวิชาชีพ
ไมตอง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ภายในทุกป

2) การรายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินงาน องคประกอบที่
1.1 การกำกับมาตรฐาน และขอมูลพื้นฐาน ใน
ระบบฐานขอมูล CHE QA ของ สกอ.
- แนบเอกสาร การรับรองจากสภาวิชาชีพ

1.3 ปฏิทินการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
กิจกรรม
1) กำหนดการแจงรายชื่อ ค.กก.ประเมินฯ
- แจงกำหนดวันประเมินฯ และ รายชื่อ ค.กก.ประเมินฯ ระดับหลักสูตร
2) การทาบทามผูประเมินฯ
2.1 กรณี มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- ให “คณะ/หลักสูตร” ดำเนินการประสานทาบทามเชิญโดยวาจา
ประสานการเดินทาง ที่พัก และการสงเอกสารการประเมินกับผูทรงฯ ภายนอก
- แจงรายชื่อ ผูทรงฯ ภายนอก และบทบาทในการประเมิน พรอมกับที่
อยู และตนสังกัดของคนภายนอก มายังงานประกันหลักสูตร กองบริการการศึกษา
เพื่อจัดทำหนังสือเชิญเปนทางการ
2.2 กรณี เชิญผูทรงวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
- ให “คณะ/หลักสูตร” แจงรายชือ่ และกำหนดการประเมินฯ มายัง
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อดำเนินการประสานเชิญ และจัดทำหนังสือเชิญ
เปนทางการ
3) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2563
4) ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
5) รวบรวมและสรุปผลการประเมินฯ ปการศึกษา 2563
6) - ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน รวมกับ ค.กก.ประเมินฯ
7) - นำเสนอผลประเมินฯ ปการศึกษา 2563 ตอ ค.กก.บริหารวิชาการ
8) - นำเสนอผลประเมินฯ ปการศึกษา 2563 ตอ ค.กก.บริหาร
มหาวิทยาลัย
9) - นำเสนอผลประเมินฯ ปการศึกษา 2563 ตอ ค.กก.สภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ม.ค. – ก.พ. 2564

หลักสูตร/คณะ

มี.ค.-เม.ย. 2564

หลักสูตร/คณะ

ก.พ. - มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ

มี.ค.-เม.ย. 2564
3 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2564
11 มิ.ย. 2564
14 มิ.ย. 2564
22 มิ.ย. 2564
6 ก.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
หลักสูตร/คณะ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ

31 ก.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ
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ตารางภาพ 1 ภาพรวมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 “ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา...ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด”
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพครั้งที่ 3
สิงหาคม 2560) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2563
2. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2563
3. ปฏิทินการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
4. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563

- 28 4.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โรงเรียนวารินชำราบ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนวารินชำราบ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียน
วารินชำราบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการใหการบริ การ
ดานวิชาการแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน
1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ
ชื่อหนวยงาน โรงเรียนวารินชำราบ
ที่อยู
เลขที่ 1 บานทาของเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท
087-255-2518
E-mail
warinschool@warin.ac.th
สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับ สนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียนแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนวารินชำราบ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียน
วารินชำราบ
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการใหการบริการดานวิชาการแก
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
กรอบความรวมมือในการทำกิจกรรมรวมกัน
1) เปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา คำแนะนำ สงเสริม และติดตามความกาวหนาในการพัฒนา
หลักสูตรหองเรียนพิเศษ
ขอบเขตของโรงเรียน คือ พัฒนาหลักสูตร และสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ ใหคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตร หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการตาม
ความเหมาะสม
2) เปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา คำแนะนำ สงเสริม และติดตามความกาวหนาในการ
พัฒ นาการจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยเนนการลงมือ ปฏิบั ต ิ จ ริ ง
(Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผูเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี

- 29 สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยโรงเรียนนารีนุกูลขอรับการให
คำแนะนำอยางตอเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นเพื่อขอความเห็น และขอความอนุเคราะหเพื่อรว มกั น
ทำงาน
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และจัดอบรมตามเหมาะสม
3) ใหบริการและฝกทักษะในการจัดคายพัฒนาผูเรียนในการฝกทักษะปฏิบัติการทางสาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดย
โรงเรียนวารินชำราบจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการฝกทักษะผูเรียน
ขอบเขตของโรงเรียน คือ โรงเรียนเสนอหัวขอการอบรมและจัดสงนักเรียนเขารวมอบรม
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ และปฏิบัติการที่เหมาะสมใหกับนักเรียน
4) ใหบริการความรูและจัดอบรมฝกทักษะใหผูเรียนดานโครงงาน (Project Base Learning) การ
สอนเสริมใหกับผูเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา
และสาขาวิช าคอมพิวเตอร เพื่อสรางความมั่นใจในการเขา รวมการทดสอบของมูลนิธ ิส งเสริม
โอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจา
ฟา กัล ยานิว ัฒนา กรมหลวงนราธิว าสราชนครินทร (สอวน.) โดยโรงเรียนวารินชำราบจะเป น
ผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการดำเนินกิจกรรม
ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นที่สนใจ และขอความอนุเคราะหเพื่อฝกอบรม
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ กิจกรรม และแนวทางการอบรม และจัดอบรมใหกับ
นักเรียน
5) การรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบโควตาพิเศษ
ในสาขาวิชาวิทยาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดสงนักเรียนผูมีความสนใจเขาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ เตรียมความพรอมในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใหกับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผานระบบโควตา
6) โรงเรียนจะใหคำปรึกษา สงเสริม สนับสนุน การฝกประสบการณการปฏิบัติการสอนให กับ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดเตรียมความพรอมในการเปนสถานที่ฝกประสบการณการปฏิบัติการ
สอนใหกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดสงนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเขารับ
การฝกประสบการณกับโรงเรียนวารินชำราบ
4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายทรงยุทธ ดามทอง ตำแหนง อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 30 ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 “การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผานความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 20/2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็น ชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ ทางวิช าการ เพื่อ สนับ สนุ น การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนวารินชำราบ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียน
วารินชำราบ
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนัก งานกฎหมายและนิต ิ ก าร และที่ ป รึ ก ษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.7 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรั บ ห อ งเรี ย นพิ เ ศษ และหอ งเรี ย นแผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวัน วิท ยา ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน ในการใหบริการดานวิชาการแก ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของนักเรียน
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1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ
ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
ที่อยู
473 หมู 10 ถนนชยางกูร ตำบลมวงสามสิบ อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท
045-429-613
โทรสาร
045-429-610
สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับ สนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียนแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ในการใหบ ริก ารดา นวิช าการแก
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของนักเรียน
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
กรอบความรวมมือในการทำกิจกรรมรวมกัน
1. การรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบโควตาพิเศษ
ในสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร สาขาวิช าเคมี สาขาวิ ช าชีว วิท ยา สาขาวิ ช าฟ ส ิ ก ส และสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดสงนักเรียนผูมีความสนใจเขาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ เตรียมความพรอมในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใหกับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา คำแนะนำ สงเสริม และติดตามความกาวหนาในการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning) ที ่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามศั ก ยภาพของผู เ รีย นในสาขาวิ ช าคณิต ศาสตร สาขาวิ ช าเคมี
สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยโรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
ขอรับการใหคำแนะนำอยางตอเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นเพื่อขอความเห็น และขอความอนุเคราะหเพื่อรว มกั น
ทำงาน
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และจัดอบรมตามเหมาะสม
3. ใหบริการและฝกทักษะในการจัดคายพัฒนาผูเรียนในการฝกทักษะปฏิบัติการทางสาขาวิช า
คณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดย
โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการฝกทักษะผูเรียน
ขอบเขตของโรงเรียน คือ โรงเรียนเสนอหัวขอการอบรมและจัดสงนักเรียนเขารวมอบรม
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ และปฏิบัติการที่เหมาะสมใหกับนักเรียน
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สอนเสริมใหกับผูเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา
และสาขาวิช าคอมพิวเตอร เพื่อสรางความมั่นใจในการเขา รวมการทดสอบของมูลนิธ ิส งเสริม
โอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจา
ฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยโรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการดำเนินกิจกรรม
ขอบเขตของโรงเรียน คือ เสนอประเด็นที่สนใจ และขอความอนุเคราะหเพื่อฝกอบรม
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดเตรียมหัวขอ กิจกรรม และแนวทางการอบรม และจัดอบรมใหกับ
นักเรียน
5. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และองคความรูดานวิชาการเพื่อสรางชุมชนแหงการ
เรียนรู (Professional Learning Community: PLC) โดยโรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
จะเปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการประชุม
ขอบเขตของโรงเรียน คือ ใหขอมูลและกำหนดเวลาการจัดการแลกเปลี่ยนใหสอดคลองกับทุกฝาย
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ดานดังกลาว ในการแลกเปลี่ยน
และสงเสริมการสรางชุมชมแหงการเรียนรู
6. โรงเรียนจะใหคำปรึก ษา สงเสริม สนับสนุน การฝกประสบการณการปฏิบัติการสอนให กับ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของโรงเรียน คือ จัดเตรียมความพรอมในการเปนสถานที่ฝกประสบการณการปฏิบัติการ
สอนใหกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย คือ จัดสงนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเขารับ
การฝกประสบการณกับโรงเรียนวารินชำราบ
4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายประจักษพงศ วรรณโชติ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนมวงสามสิบอัมพวัน
วิทยา
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 “การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 20/2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สำหรับหองเรียนพิเศษ และหองเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.8 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย
จำกั ด (มหาชน) เรื่อง การใหส ิน เชื่อโครงการเงินกูเ พื่อเปนสวัส ดิก ารสำหรับบุคลากรของมหาวิท ยลั ย
อุบลราชธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย กองการเจาหนาที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง
มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่ อ เปน
สวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการทางการเงินโดย
เสริมสรางสภาพคลอง บรรเทาปญหาทางการเงินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกีย่ วของ
ชื่อหนวยงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู
เลขที่ ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
บันทึกขอตกลงความรว มมือ ระหวา ง มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) เรื่อง การใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิท ยลั ย
อุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนสวัสดิการทางการเงินโดยเสริมสรางสภาพคลอง บรรเทาปญหาทางการเงินของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
3.๑ ธนาคารจะตองดำเนินการดังนี้
3.1.1 ธนาคารตกลงใหสินเชื่อแกบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยตามโครงการนี้ภายใตหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหสินเชื่อตามที่ระบุในเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลง รวมถึงประกาศ
ระเบียบ ขอกำหนด และหรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวของของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิในการ
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แตตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบกอนไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน
3.1.2 ธนาคารตกลงใหสิทธิในการใหบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกูเงินตามบันทึกขอตกลงนี้
และบุคลากรยังมีคงมีสถานะเปนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยและไดรับเงินเดือนหรือเงินอื่นใดจาก
มหาวิทยาลัยเขาบัญชีเงินฝากของบุคลากรที่มีอยูกับธนาคารเปนประจำทุกเดือนและบุคลากรที่กูยืม
กับธนาคารตองชำระหนี้เงินกูตรงตามเงื่อนไขการกูเงินตามโครงการนี้เทานั้น
3.1.3 หากมีปญหาขอขัดของใด ๆ ในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ ธนาคารตกลงที่จะใช
ความพยายามอยางเต็มที่ในการรวมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กับ
มหาวิทยาลัยตอไป
3.1.4 ธนาคารตกลงใหเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้
ดวย
3.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.2.1 มหาวิทยาลัยตกลงจะแจงรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูกูที่จะเกษียณอายุหรือครบ
วาระการดำรงตำแหนงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา ๖ (หก) เดือน กอน
วันครบเกษียณอายุหรือครบวาระการดำรงตำแหนงดังกลาว
3.2.2 หากมีปญหาขอขัดของใด ๆ ในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ มหาวิทยาลัยตกลงที่จะ
ใชความพยายามอยางเต็มที่ในการรวมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ธนาคารตอไป
3.2.3 มหาวิทยาลัยตกลงใหเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลง
นี้ดวย
4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูลงนามของอีกฝาย อยูระหวางประสานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายและนิติการไดใหความเห็นในประเด็นสำคัญไว ดังนี้
1. ถึงแมวาบันทึกขอตกลงดังกลาวไมอยูในวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 6 แตการดำเนินการดังกลาวเปนการดำเนินการ
ภายใตการบริหารจัดการของกองการเจาหนาที่ ซึ่งเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสวัสดิการ
ใหแกบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
2. เนื่องจากมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 1397/2563 มี
ความเห็นวากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบของสถาบันการเงิน ไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกจและเปนหนวยงาน
ของรัฐ การที่กองทุนดังกลาวเปนผูถือหุนในธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกินรอยละหาสิบของทุนทั้งหมด จึง
ทำใหธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจไปดวย จึงขอใหตรวจสอบดวยวาผูที่มาลงนามของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูมีอำนาจลงนามหรือไม อยางไร
โดยกองกลางไดประสานกองการเจาหนาที่ใหตรวจสอบประเด็นดังกลาวแลว ตามบันทึกขอความ
ที่ อว 0604.2/957 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

- 35 ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 “การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผานการพิจารณาตรวจสอบ และปรับแกไขจากสำนักงานกฎหมายและนิติการแลว
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหา
วิทยลัยอุบลราชธานี
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร และที่ป รึ ก ษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
1. มอบกองการเจาหนาที่ และ กองคลัง ประสานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจ ารณาสิทธิ
ประโยชนสำหรับบุคลากร
2.มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.9 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใชสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ/ธนวัฏบำนาญ เพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย กองการเจาหนาที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใชสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ/ธนวัฏบำนาญ
เพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการทางการเงิน
โดยเสริมสรางสภาพคลอง บรรเทาปญหาทางการเงินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ
ชื่อหนวยงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู
เลขที่ ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) เรื่อง การใชสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ/ธนวัฏบำนาญ เพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนสวัสดิการทางการเงินโดยเสริมสรางสภาพคลอง บรรเทาปญหาทางการเงินของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
3.๑ ธนาคารจะตองดำเนินการดังนี้
3.1.1 ธนาคารตกลงใหสินเชื่อแกผูกูตามโครงการนี้ภายในวงเงินโครงการโดยยอดหนี้รวมของ
โครงการตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาสิบลานบาทถวน) ภายใตหลักเกณฑและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับ การใหสินเชื่อตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงรวมถึงประกาศ ระเบียบ
ขอกำหนด และ/หรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวของของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหสินเชื่อดังกลาวไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร แตจะตอง
แจงใหมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ (สิบหา) วัน
3.1.2 ธนาคารตกลงใหสิทธิในการกูเงินตามโครงการนี้ เฉพาะเมื่อผูกูคงมีสถานะเปนบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยเทานั้น หากผูกูรายใดโอน ยาย หรือออก จากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไม
สามารถหักเงินไดของผูกูเพื่อชำระหนี้ใหกับธนาคารไดหรือผูกูผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขการกูเงินตาม
โครงการนี้ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของผูกูรายนั้นตามอัตราดอกเบี้ยแตละประเภทของ
ธนาคารตามปกติทันที
3.1.3 กรณีมหาวิทยาลัย ไมส ามารถหักเงินเดือ นชำระหนี้ เพื่อชำระหนี้คืนใหแ กธนาคาร
ติดตอกัน ๓ (สาม) เดือน และหรือมีผูกูเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เกินรอยละ ๑ (หนึ่ง) หรือ
เกินเกณฑที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อใหกับผูกูรายใหมเปน การ
ชั่วคราว โดยธนาคารจะแจงใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน ๔๕ (สี่สิบหา) วัน
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและตกลงแนวทางปฏิบัติรวมกัน
3.1.4 ธนาคารตกลงจะจัดสงรายละเอียดการหักเงินไดของผูกูใหมหาวิทยาลัยทราบลวงหนาไม
นอยกวา ๗ (เจ็ด) วัน กอนวันหักชำระหนี้โดยสื่อบันทึกขอมูลหรือวิธีการอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร
เหมาะสม
3.1.5 ธนาคารตกลงใหเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้
ดวย หากมีปญหาขอขัดของใด ๆ ในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ ธนาคารตกลงที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มที่ในการรวมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคาร
ตอไป
3.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.2.1 มหาวิทยาลัยจะหักเงินไดของผูกูและนำสงใหแกธนาคารเปนรายเดือนตามที่ธนาคาร
กำหนด เพื่อชำระหนี้ตนเงินพรอมดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกันภัย และ/หรือคาใชจายอื่น
ๆ ทุกประเภทที่ผูกูจะตองชำระใหแกธนาคารอันเนื่องมาจากการใชสินเชื่อและการกอหลักประกัน
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ยินยอมในการหักเงินไดที่ผูกูไดทำไวกับมหาวิทยาลัย
3.2.2 มหาวิทยาลัยตกลงจะเริ่มทำการหักเงินไดของผูกูตามหนังสือใหความยินยอม โดยจะเริ่ม
หักชำระงวดแรกภายในระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) เดือน นับแตวันที่ผูกูไดทำสัญญากูและไดรับเงินกูจาก
ธนาคารเปน ตน ไป โดยมหาวิทยาลัยจะหักเงินชำระหนี้ใหแ กธนาคารเปนอันดับแรก และหรือ
ตามลำดับการเปนหนี้ของผูกู โดยจะไมเปลี่ยนและ/หรือเพิกถอนการหักเงินไดของผูกูเพื่อชำระหนี้
ใหแกธนาคารโดยเด็ดขาด
3.2.3 มหาวิทยาลัยจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับ
แตวันที่มหาวิทยาลัยทราบและหรือมีคำสั่งใหผูกูโอน ยาย หรือออกจากมหาวิทยาลัย และหรือไม
สามรถหักเงินไดของผูกูเพื่อชำระหนี้ใหแกธนาคารได
3.2.3 มหาวิทยาลัยจะแจงรายชื่อผูกูที่จ ะเกษียณอายุหรือ ครบวาระการดำรงตำแหน งให
ธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา ๖ (หก) เดือน กอนวันเกษียณอายุราชการ
หรือครบวาระการดำรงตำแหนงดังกลาว
3.2.4 มหาวิทยาลัย จะนำสงขอมูลการหักเงินไดของผูก ู ใหแกธนาคารพรอ มนำสงเงิ น ที่
มหาวิทยาลัยไดตกลงหักไวจากผูกูเพื่อชำระหนี้พรอมเช็ค หรือนำเงินเขาบัญชีธนาคาร หรือ รูปแบบ
อื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดชำระหนี้ใหแกธนาคารภายหลังวันเงินเดือนออกไมเกิน ๑ (หนึ่ง) วันทำ
การของแตละเดือน นับจากวันที่หนวยงานตนสังกัดตกลงจายเงินไดใหผูกูในแตละเดือน
3.2.5 มหาวิทยาลัยตกลงใหเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลง
นี้ดวย หากมีปญหาขอขัดของใด ๆ ในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ มหาวิทยาลัยตกลงที่จะใช
ความพยายามอยางเต็มที่ในการรวมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กับ
ธนาคารตอไป
4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูลงนามของอีกฝาย อยูระหวางประสานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายและนิติการไดใหความเห็นในประเด็นสำคัญไว ดังนี้
1. ถึงแมวาบันทึกขอตกลงดังกลาวไมอยูในวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 6 แตการดำเนินการดังกลาวเปนการดำเนินการ
ภายใตการบริหารจัดการของกองการเจาหนาที่ ซึ่งเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสวัสดิการ
ใหแกบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
2. เนื่องจากมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 1397/2563 มี
ความเห็นวากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบของสถาบันการเงิน ไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกจและเปนหนวยงาน
ของรัฐ การที่กองทุนดังกลาวเปนผูถือหุนในธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกินรอยละหาสิบของทุนทั้งหมด จึง
ทำใหธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจไปดวย จึงขอใหตรวจสอบดวยวาผูที่มาลงนามของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูมีอำนาจลงนามหรือไม อยางไร
โดยกองกลางไดป ระสานกองการเจ า หนา ที ่ ใ ห ต รวจสอบประเด็น ดั ง กล า วแล ว ตามบัน ทึ ก ข อ ความที ่ อว
0604.2/957 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 “การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผานการพิจารณาตรวจสอบ และปรับแกไขจากสำนักงานกฎหมายและนิติการแลว
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใชสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ/ธนวัฏบำนาญ เพื่อเปนสวัสดิการสำหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนัก งานกฎหมายและนิต ิ ก าร และที ่ป รึ ก ษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
1. มอบกองการเจาหนาที่ และ กองคลัง ประสานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาสิทธิ
ประโยชนสำหรับบุคลากร
2.มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.10 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย คณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางการใหความรู ความเขาใจในการ
เผยแพรขอมูลและขาวสารดานการเงิน และการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิภาค ไปสูนักศึกษา คณาจารย
บุคลากร ในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง
2. เพื่อนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ เรื่องการเงินและการลงทุน และนำไปประยุกตไดอยางเหมาะสม
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1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ
ชื่อหนวยงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ที่อยู
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟศคอมเพล็กซ 2 ชั้น 2 เลขที่ 195/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัท
หลักทรัพยไทย
2. วัตถุประสงค
2.๑ เพื่อสนับ สนุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางการใหความรู ความเขาใจในการ
เผยแพรขอมูลและขาวสารดานการเงิน และการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิภาค ไปสู
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง
2.๒ เพื่อนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ เรื่องการเงินและการลงทุน และนำไปประยุกตไดอยางเหมาะสม
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
3.๑ ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและดำเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน
3.๑.๑ รวมกันพัฒนาหลักสูตรอบรม (non-degree/non-credit programs) เกี่ยวกับการเงิน
และการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการขององคกรธุรกิจในภาคสวนตาง ๆ
3.๑.๒ รวมกันจัดฝกอบรมใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู และคณาจารยของสถาบันการศึกษาตาง
ๆ และผูสนใจ เพื่อใหไดรับความรูและขอมูลดานการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย และเพื่อสรางและ
ปลูก ฝงวินัย ใหแกเยาวชนไทยรูจั กคา ของเงิน มีว ินัยทางการเงิน การออม และการลงทุน เพื่อ
ประโยชนในการดำรงชีวิต
3.๑.๓ รวมกันจัดฝกอบรมและฝกประสบการณใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีความรูและประสบการณ ในเรื่องการเงินและการลงทุน และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3.๑.๔ สมาคมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ของ
วิทยากร และมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายดานสถานที่เพื่อการจัดการฝกอบรมในมหาวิทยาลัย
ตามประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
3.๒ ดานการพัฒนาและเผยแพรขอมูลดานการเงินและการลงทุน
3.๒.๑ รวมกันพัฒนาขอมูลดานการเงินและการลงทุนเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลดานการเงิน
และการลงทุนที่ทันสมัย และยั่งยืน เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนผูสนใจทั่วไป สามารถคนควาหาความรู และใชเปนฐานขอมูลสำคัญในการผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ อันจะอำนวยประโยชนแกการพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ
4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายพิเชษฐ สิทธิกองอำนวย ตำแหนง นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผ า นความเห็นชอบจากกรรมการประจำคณะบริ หารศาสตร วาระพิ เ ศษ เมื ่อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2562
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. ผานการพิจารณาจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ และสำนักงานกฎหมายและนิติการแลว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้
1. ใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนัก งานกฎหมายและนิต ิ ก าร และที ่ป รึ ก ษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.11 บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า ง สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ (THAC) กั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวย คณะนิติศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แจ ง ความประสงค ข อจั ด ทำบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า ง สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ
ในการดำเนินงานดานการระงับขอพิพาททางเลือก ระหวาง สถาบัน กับ มหาวิทยาลัย
1. ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ
ชื่อหนวยงาน สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC)
บุคคลที่ติดตอ นางสาวปยะมาศ บัวแกว ผูแทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ จังหวัดอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี
ที่อยู
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ 262 หมู 8 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท
+66(0)2018 1615
โทรศัพทมือถือ +66(81)089 459 003
E-mail:
info@thac.or.th
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สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ
1. ลักษณะ
เปนบันทึก ขอตกลงความรว มมือ ระหวาง สถาบันอนุญ าโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการดำเนินงานดานการระงับขอพิพาททางเลือก ระหวาง
สถาบัน กับ มหาวิทยาลัย
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบรวมกันระหวางสองฝาย
สถาบัน และ มหาวิทยาลัย จะรวมมือกัน ดังตอไปนี้
3.1 ประสานความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ การรวมมือกันดำเนินการระงับ
ขอพิพาททางเลือก การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และ
กิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางเลือก
3.2 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร หรือองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การระงับขอพิพาททางเลือก
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธการระงับขอพิพาททางเลือกใหแกผูประกอบการไทย
นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึงประโยชนของการระงับขอพิพาททางเลือกในดานการ
ประกอบธุรกิจ
3.4 รวมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแตละกรณี โดยจัดทำรายละเอียดการดำเนินการเปน
เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้
4. กำหนดวันที่จะลงนาม 28 มกราคม 2564
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายพสิษฐ อัศววัฒนาพร ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายขรรคเพชร ชายทวีป ตำแหนง คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูรับมอบอำนาจจากอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
1. ผานความเห็นชอบจากกรรมการประจำคณะนิติศาสตรครั้งที่ 11/2563 วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
2. อธิการบดีพิจารณาและสั่งการใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. ผานการพิจารณาจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ และสำนักงานกฎหมายและนิติการแลว
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เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้
1. ใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนัก งานกฎหมายและนิต ิ ก าร และที ่ป รึ ก ษากฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ใหขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
มติที่ประขุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อพิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.12 การบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาม พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย เสนอที่ประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเริ่ม
ใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ภายใตโดเมน @ubu.ac.th เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
เปนความรว มมือกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใตโ ครงการ Google Apps for Education ซึ่ง มี
นโยบายใหสถานศึกษาสามารถใชงานแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลนตาง ๆ ของบริษัท Google รวมทั้งระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยไมเสียคาใชจาย
สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยผูดูแลระบบอีเมล (E-mail Admin) ไดจัดทำกลุมผูรับอีเมล
(E-mail Group) จำนวนประมาณ 60 กลุ  ม ผู  ร ั บ อี เ มล ส ว นมากเป น กลุ  ม ของนั ก ศึ ก ษา โดยที ่ ก ลุ  ม หลั ก
ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก UBU staff (ubustaff@ubu.ac.th) คือ อีเมลของบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
และ UBU student (ubustudent@ubu.ac.th) คือ อีเมลของนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และกำหนดให
บุคลากรทุกทาน สามารถใชอีเมลสวนตัว ในการติดตอสื่อสารกับทั้ง 2 กลุมผูรับอีเมลได เพื่อความสะดวกสบายใน
การติดตอสื่อสารภายใน ทั้งนี้ ยังไมไดมีแนวทางในการบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน จึงเห็น
ควรใหมีการวางแนวทางในภาพรวมเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลประการตาง ๆ ดังนี้
• การบริ ห ารจั ด การระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป นไปตาม
พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
• การสื่อสารองคกรเปนไปดวยความราบรื่น และมีมาตรฐานรวมกัน
• รองรับ กระบวนการทำงานดิจ ิท ัล (Digital Workflow) ซึ่งอยูในขั้น ตอนการพัฒ นาระบบ
ตอเนื่องจากระบบ Single Sign-on ที่ทางสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายไดพัฒนาไปแลวในเฟสที่ 1 ทั้งนี้จะได
นำไปสูกระบวนการทำงานดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ทั้ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส (Digital Document) และลายมือ
ชื่อดิจิทัล (Digital ID & Digital Signature) ซึ่งจะผานการยืนยันตัวตนดวยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย จึงขอเสนอแนวทางในการการบริห ารจัดการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการเรงดวนเพื่อการดำเนินการอยางทันทวงที โดยกำหนด
เปนแนวทางหลัก 3 ประการ ดังนี้
1) ระงับสิทธิ์การใชงานอีเมลสวนตัวในติดตอสื่อสารกับกลุมผูรับอีเมลที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้น
เพื ่ อการบริหารจัด การอย างมีป ระสิทธิภ าพ และปอ งกันการกระทำที่ อาจจะสุม เสี่ย งตอ การกระทำผิ ด ต อ
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กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
2) กำหนดใหเฉพาะอีเมลของหนวยงาน (10 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สำนัก และ 15 หนวยงานของ
สำนักอธิการบดี รวม 30 อีเมล) และอีเมลที่ทานอธิการบดีอนุมัติเทานั้น สามารถสงอีเมลหากลุมผูรับอีเมลตาง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้นได (ทั้งนี้ จะไดมีหนังสือออกจากสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อใหแตละหนวยงาน
แจงขอมูลและแจงความจำนงในสวนนี้
3) จัดใหมีระบบในการตอบรับ (Subscribe) และถอนชื่อ (Unsubscribe) จากกลุมผูรับอี เมล
ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้นได
นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ได (ราง) แนวปฏิบัติการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 1 ทั้งนี้แนวทางเรงดวน 3 ประการขางตน ไดถูกบรรจุ
ในแนวปฏิบัติฯ ขอที่ 2.1, 2.2 และ 2.4 ซึ่งจะไดปรึกษาสำนักงานกฎหมายและเสนอทานอธิการบดีลงนามเพื่อ
บังคับใชตอไป
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
ไดผานการประชุมในเบื้องตนเปนการเรงดวน รวมกับ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดี
ฝายบริห ารทรัพยากรมนุษย ผูชว ยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัม พันธ ผูอำนวยการกองกลาง
ผูอำนวยการกองการเจาหนา ที่ บุคลากรงานประชาสัมพันธ กองกลาง และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอรแ ละ
เครือขายที่เกี่ยวของ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ พิ จ ารณาให ความเห็น ชอบและให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. แนวทาง (เร ง ด ว น) ในการการบริ ห ารจั ดการระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-mail)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังที่กลาวขางตน 3 ประเด็นหลัก
2. (ราง) แนวปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได
ปรึกษาสำนักงานกฎหมายและเสนอทานอธิการบดีลงนามเพื่อบังคับใชตอไป
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน แนวทางในการประชาสัมพันธหรือสื่อสารองคกรเกี่ยวกับ
แนวทาง (เรงดวน) ในการบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผาน
การเห็นชอบนี้
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ตามแนวทาง (เรงดวน) ในการการบริหารจัดการระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 ประเด็นหลัก
1) ระงับสิทธิ์การใชงานอีเมลสวนตัวในติดตอสื่อสารกับกลุมผูรับอีเมลที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้น
เพื ่ อการบริหารจัดการอย างมี ประสิ ทธิภาพ และปองกันการกระทำที่ อาจจะสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดต อ
พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ วาดวยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
2) กำหนดใหเฉพาะอีเมลของหนวยงาน และอีเมลที่อธิการบดีอนุมัติเทานั้น สามารถสงอีเมลหา
กลุมผูรับอีเมลตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้นได
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ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้นได
4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย เงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
มีเหตุจำเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจำปโดยมีวงเงินเพิ่มเติม
ผูอำนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีเหตุจำเปนต อง
ดำเนินการปรับแผนงบประมาณรายจายในระหวางปงบประมาณโดยมีวงเงินเพิ่มเติม เชน มีการเก็บคาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการฝกอบรม/การจัดประชุมวิชาการ มีการดำเนินการจางที่ปรึกษา/คาจางทั่วไป เปนตน โดยการขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปรับ
แผนงบประมาณรายจาย เงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวน
ราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจ ายประจำปโดยมีวงเงินเพิ่มเติ มเรียบรอยแลว และใหนำเสนอที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสินพ.ศ. 2560
ขอ 23 ในระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจำเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณ
รายจายประจำปโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจำเปน
ประกอบการพิจารณารวมไวในคำขออนุมัติดวย ในการนี้ สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย เงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 2
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 455,302.87 บาท (สี่แสนหาหมื่นหาพันสามรอยสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
คณะ/
ประเภทรายรับ
หนวยงาน
1 . สำนั ก งาน 1.1
ส ง เสริ มบริห าร คาลงทะเบียน
งานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ทำนุบำรุง

ชื่อโครงการ

เหตุผลความจำเปน

1.1.1 โครงการการ
อบรมด  านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรั กษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

เนื ่อ งจากสำนัก งานสง เสริ มบริ ห าร
งานวิจัยฯ ไดดำเนินโครงการการอบรมดาน
ความปลอดภัย ทางชีว ภาพและการรั กษา
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ดำเนิ น การ
ภายใต โ ครงการการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒนา
บุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่งโครงการการอบรมดังกลาวจัดฝก อบรม
ระหวางวันที่ 22-23 ธั นวาคม 2563 ณ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลัย
อ ุ บ ล ร า ช ธ า นี โ ด ย ม ี ก า ร จ ั ด เ ก็ บ
คาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการฝกอบรม
เปนจำนวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาท
ถวน) ซึ่งเปนรายรับที่มิไดประมาณการไวใน
แ ผ นงบ ป ร ะ มา ณ ร า ย จ  า ย ป ร ะ จ ำ ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ สำนั ก งานส งเสริ ม บริห าร
งานวิ จ ั ย ฯ จึ ง ใคร ข ออนุ ม ั ต ิ ป รั บ แผน
งบประมาณรายจายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ใน

จำนวนเงิน (บาท)
50,000
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2 . ค ณ ะ ศิ ลป 2.1
ศาสตร
คาจางที่ปรึกษา
2.2
คาลงทะเบียน

ชื่อโครงการ

เหตุผลความจำเปน

โครงการดังกลาว เปนจำนวนเงิน 50,000
บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ทั ้งนี้ ได ร ับ ความเห็ น ชอบปรับ แผน
งบประมาณรายจา ยโดยมี ว งเงิ น เพิ ่ ม เติ ม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากอธิ ก ารบดี เ รี ย บร อ ยแล ว เมื ่ อ วั น ที่
23 พฤศจิกายน 2563 ตามบันทึกขอความ
ที ่ อว 0604.14/4934 ลงวั น ที ่ 10
พฤศจิกายน 2563
2.1.1 โครงการที่
ต า มที ่ คณ ะ ศ ิ ล ปศ า สตร ไ ด  รั บ
ปรึ ก ษาโครงการ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก แ ห ล ง ท ุ น ภ า ย น อ ก
แ ก  ห น  ว ย ง า น จำนวน 2 แหลงทุน ดังนี้
ภายนอก
1 . ง บ ป ระ ม า ณ สน ั บ ส น ุ น จ า ก
สำนั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) ดำเนินการ
จางเปนที่ป รึกษาจัดทำรายงานการศึกษา
เพื่อพัฒนาโครงการยกระดับงานเดนในไมซ
ซิตี้ (Flagship Events) จำนวน 247,750
บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบ
บาทถวน) ซึ่งเปนรายรับที่มิไดประมาณการ
ไว ใ นแผนงบประมาณรายจ า ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2 . ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก า ร เ ก็ บ
คาลงทะเบียนจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มานุ ษ ยวิ ท ยาและสั ง คมวิ ท ยา ครั ้ ง ที ่ 2
หั ว ข อ “ คลี่ -ค ลา ย-ญ  า ย- เคล ื ่ อน”
โดยจั ดประชุมวิ ชาการระดับ ชาติร ะหว าง
วั น ที ่ 20-21 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดเก็บ
คาลงทะเบียนผู เขารวมประชุม วิช าการ
ระดับชาติ เปนจำนวน 157,552.87 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบสอง
บาทแปดสิบเจ็ดสตางค) ซึ่งเปนรายรับที่มิได
ประมาณการไวในแผนงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม งบประมาณจากแหล  ง ทุ น
ภายนอก จำนวน 2 แหลงทุน เปนจำนวน
งบประมาณทั้งสิ้น 405,302.87 บาท (สี่
แสนหาพัน สามรอยสองบาทแปดสิบเจ็ด
สตางค)
ใ น ก า ร น ี ้ ค ณ ะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร
จึ ง ใคร ข ออนุ ม ั ต ิ ป รั บ แผนงบประมาณ

จำนวนเงิน (บาท)

405,302.87
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ชื่อโครงการ

เหตุผลความจำเปน

รายจายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม จากแหลงทุน
ภายนอก จำนวน 2 แหลงทุน ในโครงการที่
ปรึกษาโครงการแกหนวยงานภายนอกเปน
จ ำ น ว น เ ง ิ น 4 0 5 ,302. 87 บ า ท
(สี่แสนหาพันสามรอยสองบาทแปดสิบเจ็ ด
สตางค)
ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบปรับแผน
งบประมาณรายจา ยโดยมี ว งเงิ น เพิ ่ ม เติ ม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากอธิ ก ารบดี เ รี ย บร อ ยแล ว เมื ่ อ วั น ที่
16 พฤศจิกายน 2563 ตามบันทึกขอความ
ที ่ อว 0604.9/10972 ลงวั น ที ่ 3
พฤศจิกายน 2563
รวมงบประมาณเปนจำนวนทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บาท)

455,302.87

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ในระหวาง
ปงบประมาณ กรณีมีเหตุจำเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจำปโดยมี
วงเงินเพิ่มเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจำเปนประกอบการพิจารณารวม
ไวในคำขออนุมัติดวย
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
อธิก ารบดีเ ห็นชอบใหน ำเสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย และที่ประชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อ พิจ ารณาให ความเห็นชอบปรับ แผน
งบประมาณรายจายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 2 โครงการ เปนจำนวนทั้งสิ้น 455,302.87 บาท (สี่แสนหาหมื่นหาพันสามรอยสองบาท
แปดสิบเจ็ดสตางค) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4.14 การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูอำนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดมาตรการ และแนวทาง
การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสวนของเงินงบประมาณแผนดิน
โดยมีมาตรการ ดังนี้
1. งบรายจ ายประจำ ในสวนของคาวัสดุก ารศึกษา ใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหนวยงานใดเบิกจายไมแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือ
วาหนวยงานนั้น ไมมีความจำเปนที่จะใชงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหนวยงานนั้น
และจะจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานอื่นที่มีความจำเปน ตอไป

- 47 2. งบรายจายลงทุน หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในสวนของงบลงทุนใหดำเนินการกอหนี้
ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากหนวยงานใดไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในไตรมาสที่ 1
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนงบประมาณคืนกลับมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานอื่นที่มี
ความพรอม และมีความจำเปนเรงดวน ตอไป
ในสวนของงบรายจายลงทุน กองแผนงานไดดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมกับคณะ/หนวยงาน โดยตามแผนการจัดซื้อจัดจางกำหนดใหลงนามครบทุก
รายการภายในไตรมาสที่ 1 และจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการลงนามได
จำนวน 40 รายการ และไมสามารถลงนามไดภายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 22 รายการ โดยมีผลการเบิกจาย
รายจายลงทุน จำนวน 17,060,968 บาท (จากงบประมาณ 176,932,100 บาท) คิดเปนรอยละ 9.64 ต่ำ
กวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 10.36 (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ 1 รอยละ 20) โดย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
ลงนามแลว (วงเงินที่ลงนาม
งบประมาณไดรับจัดสร
ยังไมลงนามในสัญญา
ในสัญญา)
งบลงทุน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
วงเงิน (บาท)
วงเงิน (บาท)
วงเงิน (บาท)
(รายการ)
(รายการ)
(รายการ)
ครุภัณฑ
54
87,026,100
37
45,675,401
17
38,362,500
สิ่งกอสราง
8
89,906,000
3
63,452,100
5
25,783,900
รวม
62
176,932,100
40
109,127,501
22
64,146,400
รายการที่ยังไมลงนามในสัญญามีทั้งสิ้น จำนวน 22 รายการ โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 อยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวแตยังไมลงนามในสัญญามี 11 รายการ วงเงิน
28,120,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 อุทยานวิทยาศาสตร จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,336,300 บาท
รายการ
1. เครื่องบด 1 เครื่อง
2. เครื่องทำแหงแบบตูอบลมรอน 1
เครื่อง
3. เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 1 เครื่อง
4. เทอรโมคับเปอร 1 ตัว
5. เครื่องทำแหงแบบปมลมรอน 1 เครื่อง
6. เครื่องบดแบบคอนเหวี่ยง 1 เครื่อง

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ
200,500 อยูระหวางงานพัสดุติดตอผูขาย
216,000 ประกาศผูชนะการเสนอราคาวันที่ 29 ธ.ค. 2563

คาดวาจะลงนาม
6 มกราคม 2564
5 มกราคม 2564

300,000 อยูระหวางงานพัสดุติดตอผูขาย
50,000 อยูร ะหวางงานพัสดุเสนอรายงานซื้อจาง
686,200 ประกาศผูชนะการประกวดราคาวันที่ 29 ธ.ค.
2563 อยูระหวางรออุทธรณครบกำหนดวันที่ 11
ม.ค. 2564
883,600 ประกาศผูชนะการประกวดราคาวันที่ 24 ธ.ค.
2563 อยูระหวางรออุทธรณครบกำหนดวันที่ 6
ม.ค. 2564

6 มกราคม 2564
5 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564

11 มกราคม 2564
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รายการ
1.อาคารโภชนาการ 1 รายการ

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ
คาดวาจะลงนาม
15,783,900 ประกาศผูชนะการประกวดราคาวันที่ 28 ธ.ค. 2563 เนื ่ อ งจากเป น รายการ
อยูระหวางอุทธรณครบกำหนดวันที่ 8 ม.ค. 2564
ผูกพันงบประมาณ
มหาวิทยาลัยตองทำความ
ต ก ล ง ก ั บ ส ำ นั ก
งบประมาณเพื ่ อ ให ความ
เห็นชอบวงเงินพรอมแบบ
รูปรายการกอนจะลงนาม
ในสัญญาได เมื่อไดผูชนะ
แล ว ต อ งทำตามขั ้ น ตอน
ตาง ๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร
ฯสงรายละเอียดขอความ
เห็นชอบมายังกอง
แผนงานวั น ที ่ 12 ม.ค.
2564
2. กองแผนงานตรวจสอบ
รายละเอีย ดและเอกสาร
ให ค รบถ ว นและจั ด ส ง
สำนักงบประมาณภายใน
วันที่ 15 ม.ค. 2564
3. ส ำ น ั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ภ า ย ในว ั น ที ่ 28 ม .ค.
2564
4. คาดวาจะลงนามภายใน
วันที่ 1 ก.พ. 2564

1.3 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 รายการ วงเงิน 10,000,000 บาท
รายการ
1. ปรั บ ปรุ งกลุ  ม อาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ กษา
และสนามกีฬา 1 รายการ

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ
คาดวาจะลงนาม
2,000,000 ประกาศผูชนะการประกวดราคาวันที่ 22 ธ.ค. 2563 6 มกราคม 2564
อยูระหวางรออุทธรณครบกำหนดวันที่ 4 ม.ค. 2564

2.ปรับปรุงอาคารสวนกลางและอาคารสวน
บริการ 1 รายการ

2,500,000 ประกาศผูชนะการประกวดราคาวันที่ 22 ธ.ค. 2563 6 มกราคม 2564
อยูระหวางรออุทธรณครบกำหนดวันที่ 4 ม.ค. 2564

3. ปรับปรุงกลุมอาคารเรียนรวม 1 รายการ

3,000,000 อยูระหวางประกาศเชิญชวน กำหนดวันเสนอราคาวันที่ 1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
5 ม.ค. 2564
พิ จ ารณา/ประกาศผู
ชนะ วันที่ 7 ม.ค. 2564
2. รอ อ ุ ท ธ รณ 7 วั น
ครบกำหนดวั น ที ่ 18
ม.ค. 2564
3. คาดว า จะลงนามใน
สั ญ ญา วั น ที ่ 20 ม.ค.
2564
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4. กอสรางขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอร
ออฟติก 1 รายการ

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ
2,500,000 พิจารณาผลการประกวดราคาวันที่ 29 ธ.ค. 2563 มีผู
มายื ่ น เสนอราคา 3 ราย แต ไ ม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่
กำหนดทั้ง 3 ราย งานพัสดุจึงยกเลิกการจัดซื้อจางและ
จะดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหมอีกครั้ง

คาดวาจะลงนาม
ดำเนินการทางพัสดุ อี ก
ครั ้ ง ใช เ วลาประมาณ
23 วั น คาดว า จะลง
นามภายในวันที่ 3 ก.พ.
2564

กลุมที่ 2 ยังไมดำเนินการทางดานพัสดุมี 11 รายการ วงเงิน 36,026,200 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 อุทยานวิทยาศาสตร จำนวน 9 รายการ วงเงิน 19,543,700 บาท
รายการ

วงเงิน

หมายเหตุ

60,000 จากการประสานไปยังอุทยานวิทยาศาสตร รายการที่ 1-4 ไดรับแจงวาอยู

1. เครื่องตรวจสอบตะเข็บกระปอง 1 เครื่อง

4. เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง

ระหว างขอเปลี ่ยนแปลงรายการ ซึ ่งกองแผนงานยังไมไดรับหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายการของแผนบูรณาการตอง
408,900 ขออนุมัติไปยังเจาภาพหลัก เมื่อไดรับความเห็นชอบจากเจาภาพหลักแลว
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสำนักงบประมาณตอไป ซึ่งอาจจะใช
9,481,000 เวลานานพอสมควร

5. เครื่องทำแหงแบบพนฝอย 1 เครื่อง

450,000 จากการประสานไปยังอุทยานวิทยาศาสตร รายการที่ 5-9 ไดรับแจงวาอยู

6. เครื่องทำแหงแบบลูกกลิ้ง 1 เครื่อง

705,000

70,000

2. อางลางเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบ 1 ชุด
3. เครื่องแชแข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง

7. เครื่องทำแหงแบบแชแข็งระเหิด 1 เครื่อง

4,535,000

8. เครื่องทำแหงแบบฟูอิดไดซเบด 1 เครื่อง

3,100,000

ระหวางการปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ

733,800

9. เครื่องบรรจุสุญญากาศและเติมแกส 1 เครื่อง

2.2 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 16,482,500 บาท
รายการ
1.ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ 1 ระบบ

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ
14,834,500 รายการที่ 1-2 อยู  ใ นระหว า งการขออนุ ม ั ต ิ เ ปลี ่ ย นแปลงรายการต อ สำนั ก
งบประมาณ โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ไดรับการประสานจากเจาหนาที่สำนัก
งบประมาณขอขอมูลเพิ่มเติมโดยใหทำรายละเอียดเปรียบเทียบประโยชนแ ละ
ความคุมคาระหวางรายการเดิมและรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และกอง
แผนงานไดป ระสานไปยังวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร ฯ และจั ดส งขอ มู ลใหสำนัก
งบประมาณแลวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ซึ่งอยูระหวางรอการอนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ หากไดรับอนุมัติระหวางวันที่ 4-8 ม.ค. 2564 จะเขากระบวนการ
ทางพัสดุอีกประมาณ 23 วัน คาดวาจะลงนามภายในวันที่ 3 ก.พ. 2564
1,648,000

2. เครื่องเอกซเรยฟนนอกชองปาก 1 เครื่อง

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
มาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเปาหมายใน
การใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส ดังนี้
ประเภทรายจาย

ไตรมาส 1

รายจายประจำ
รายจายลงทุน

36
20

สะสม
ณ ไตรมาส 2
57
45

สะสม
สะสม
ณ ไตรมาส 3 ณ ไตรมาส 4
80
100
65
100
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ไตรมาส 1

ภาพรวม

32

สะสม
ณ ไตรมาส 2
54

สะสม
สะสม
ณ ไตรมาส 3 ณ ไตรมาส 4
77
100

2.2 มาตรการ และแนวทางการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในสวนของเงินงบประมาณแผนดิน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบ
ลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2563)
มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหเปนไปตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 รายงานยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ผู  ช ว ยอธิก ารบดีฝ  ายคลัง และทรั พ ย ส ิ น แจง ที ่ ป ระชุ ม ตามที่ม หาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี
ไดกำหนดแนวปฏิบัติการนำเงินสะสมคงเหลือที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย นำสงกองคลัง
เพื่อฝากเงินไวที่สวนกลางในมิติของคณะ/สำนักซึ่งกองคลังไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาว ดังนั้น กองคลัง
จึงขอรายงานยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประเภทเงินฝาก
ยอดเงินคงเหลือ
ดอกเบี้ยรับ
ยอดเงินคงเหลือ
กอนดอกเบี้ย
รวม
เงินรายไดมหาวิทยาลัย:- เอกสาร
แนบ 1
มิติกองคลัง:ออมทรัพย/กระแสรายวัน
ฝากประจำ
มิติคณะ/สำนัก
ฝากประจำ:คณะรัฐศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะบริหารศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะนิติศาสตร
ฝากออมทรัพย:คณะบริหารศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร
รวมเงินรายไดมหาวิทยาลัย

1,396,146,022.66
358,001,465.32

125,373.44 1,396,271,396.10
0.00
358,001,465.32

18,025,969.13
3,163,273.57
90,384,187.40
31,758,450.65
51,171,161.84
68,031,333.27
8,286,685.28

72,696.52
12,757.09
1,364,441.14
0.00
0.00
0.00
0.00

18,098,665.65
3,176,030.66
91,748,628.54
31,758,450.65
51,171,161.84
68,031,333.27
8,286,685.28

169,417.69
764,753.38
456,393.41

2,674.25
6,077.09
92,448.06

172,091.94
770,830.47
548,841.47

2,026,359,113.60

1,676,467.59 2,028,035,581.19
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งบประมาณแผนดิน
(เงินอุดหนุนทั่วไปและงบเบิกแทน)
เอกสารแนบ 2
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงิน
อุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ 2559
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบเบิก
แทน ปงบประมาณ 2559
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงิน
อุดหนุนทั่วไป (เงินงบประมาณ
แผนดิน)
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงิน
อุดหนุนทั่วไป (งบประมาณ
แผนดิน)
รวมเงินงบประมาณแผนดิน
รวมทั้งสิ้น

ยอดเงินคงเหลือ
กอนดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือ
รวม

191,067.51

0.00

191,067.51

160,106.25

0.00

160,106.25

1,681,851.45

0.00

1,681,851.45

36,352,819.42

0.00

36,352,819.42

38,385,844.63
2,064,744,758.23

0.00
38,385,844.63
1,676,467.59 2,066,421,425.82

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ ทราบรายงานยอดเงิ น คงเหลื อ
ตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอรแ ละัเ ครือขา ย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย แจงที่ประชุม สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ตอบสนองตอการดำเนินงานตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาใหมี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศทันตอสภาวการณปจจุบัน
ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ขอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร
และเครือขาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ฝายพัฒนาซอฟตแวร
ความคืบหนาโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประจำป 2563
ณ เดือน พฤศจิกายน 2563

- 52 - โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ LMS

- ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ubu.ac.th/web/ubusso
- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-DOCUMENT)

- 53 - ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-MEETING)

- ระบบ UBU LMS

2. ฝายพัฒนาเครือขาย
- ขอมูลสถานะปริมาณการใชงานเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย
ขอมูลสถานะปริมาณการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย กราฟแสดงการใชงานเครือขาย
อินเตอรเน็ตรายเดือน มีการใชงานเฉลี่ยอยูที่ 704.67 Mbps โดยมีการใชงานสูงสุดที่ 2,190 Mbps

- 54 - ขอมูลสถานะปริมาณการใชงานเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย (ระบบเฝาระวัง - Monitoring)

- สถานะการทำงานของอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point)

- สถานะการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก (Main Server)

- 55 - รายงานขอมูล G Suite for Education มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (@ubu.ac.th)
ปจจุบันมีบัญชีผูใชงานทั้งหมด 23,728 บัญชี มีสถานะ active 21,182 บัญชี คิดเปนรอยละ
89.27 ของบัญชีผูใชงานทั้งหมด

- รายงานขอมูลบัญชีผูใชงาน Microsoft 365 และ Azure Dev Tools (@live.ubu.ac.th)
ปจจุบันมีบัญชีผูใชงานทั้งหมด 20,966 บัญชี มีสถานะ active 11,625 บัญชี คิดเปนรอยละ
55.45 ของบัญชีผูใชงานทั้งหมด

- 56 - สถานะการใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา (Microsoft)
จำนวนครั้งการเปดใชงานโปรแกรม (Activate) ระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา (Microsoft)
ในรอบป 2563 ดังนี้

3. ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง
- การดำเนินการจัดซื้อหาวัสดุและครุภัณฑ ปงบประมาณ 2564

- การจัดอบรมและบริการวิชาการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มอบ.

- 57 - สถิติใหบริการยืม-คืนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

- สถิติผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

- สถิติผูใชบริการหอง Smart Learning Zone

- สถิติการใหบริการซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

- 58 - สถิติการใหบริการซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

- การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบริการของฝาย

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก
คอมพิวเตอรและัเครือขาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจา ยเงินรายได เพิ่ม เติม ประจำปง บประมาณ
พ.ศ. 2564 กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1
ผูอำนวยการกองแผนงาน แจงประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงิน
และทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 ในระหวางปงบประมาณ กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก ซึ่งตองดำเนินการตามความประสงคของแหลงทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจใหอธิการบดี
อนุมัติงบประมาณรายจายประจำป เพิ่มเติม สำหรับโครงการดังกลาว และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนราย
ไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม กรณี
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก จำนวน 4 โครงการ เปนจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 4,679,900
บาท (สี่ลานหกแสนเจ็ดหมื่นเกา พันเการอยบาทถวน) จำแนกเปนเงินบริจาคหรือ เงินทุนการศึกษา จำนวน

- 59 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และเงินสนับสนุนการวิจัย จำนวน 4,669,900 บาท (สี่ลานหกแสนหกหมื่น
เกาพันเการอยบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
รายรับ
(1)

คณะ/
หนวยงาน
(2)

1. เงินบริจาค

1.1 สำนัก

หรือเงิน
ทุนการศึกษา

วิทยบริการ

2. เงิน

สนับสนุนการ
วิจัย

ชื่อโครงการ
(3)

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจาก
แหลงทุนภายนอก
(เงินบริจาค)

ผูใหทุน
(4)

ผูชวย
ศาสตราจารย
สุรศักดิ์ บุญอาจ
อาจารยประจำ
คณะศิลปศาสตร

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา
2.1
2.1.1
หนวยบริหาร
สำนักงาน
โครงการ การพัฒนา และจัดการทุน
สงเสริม
แพลตฟอรมดิจิทัล
ดานการพัฒนา
งานวิจัย
สำหรับการจับคูอุป
ระดับพื้นที่
สงคและอุปทาน
(บพท.)
สินคาเกษตรใน
จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษ
2.2 คณะ

2.2.1 โครงการการ

วิศวกรรมศา ผลิตแคโรทีนอยดใน
สตร
จุลสาหรายสีเขียว
Chlorococcum
humicola ในการ

เลี้ยงแบบระบบปด
2.2.2 โครงการการ
พัฒนาหัวเตาใน
กระบวนการกลั่น
สำหรับอุสาหกรรม
สกัดน้ำมันไม

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ
(สวทช.)

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไวแลว

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม

รวม

(5)

(6)

(7)

(8)= (6)+ (7)

10,000

-

10,000

10,000

2,890,000

-

10,000
2,421,500

10,000
2,421,500

550,000

-

550,000

550,000

1,698,400

1,698,400

4,669,900

4,669,900

4,679,900

4,679,900

1,698,400

หนวยบริหาร
และจัดการทุน
ดานการเพิ่ม
ความสามารถ
ดานการแขงขัน
ของประเทศ
(บพช.)
รวม เงินสนับสนุนการวิจยั
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22
ในระหวางปงบประมาณ กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งตองดำเนินการตามความ
ประสงคของแหลงทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจใหอธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป เพิ่มเติม
สำหรับโครงการดังกลาว และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
อธิก ารบดีเ ห็นชอบใหน ำเสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย และที่ประชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

