
1 

 

 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 7/2564  

วันจันทร์ที่  7 เมษายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต   ถิ่นวงศ์พิทักษ์  กรรมการ 

๔.  (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๗.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๙. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ

สัมพันธ์  
นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๐.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา  บุญจูง กรรมการ 

๑๑. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๒. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิ

ทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๓.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  กรรมการ 
๑๗. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๘.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๙.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๒๐.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป กรรมการ 
๒๑.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๒.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
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๒๓.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์  กรรมการ 
๒๔.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๕.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี กรรมการ 

๒๖.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม 

ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการ
บริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นั้น บัดนี้ การสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เสร็จสิ้นแล้ว 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
2533 ประกอบกับความในมาตรา 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 (ลับ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้ นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2568 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.3 การจัดงานตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าหนดการจัดงานตุ้มโฮมฮักแพง 

สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ส านักงานอธิการบดี โดยมี
ก าหนดการดังนี ้

08.00 น. ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ (ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร) 
09.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ สรงน้ าพระ อธิการบดีกล่าวอวยพร  

UBU Idol Photo Contest ในธีมผ้าพ้ืนเมือง Songkran International Day  
บริการซุม้อาหาร/อาหารว่าง (ศาลาแปดเหลี่ยม) 

10.30 น. ทัวร์สรงน้ าพระรอบรั้ วมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข/คณะเภสัชศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ และส านักวิทยบริการ) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.4 การบูรณะศาลพระพรหมเพื่อประดิษฐานองค์พระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องด้วย ศาลพระพรหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประดิษฐานองค์พระ

พรหม อันเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาบุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 
30 ปีแล้ว ปัจจุบันศาลพระพรหมมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามกาลเวลา  ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีความเห็น
ร่วมกันที่จะบูรณะศาลพระพรหมในส่วนที่ครอบองค์พระพรหม เพ่ือให้เกิดความสวยสง่างาม และเป็นศูนย์รวมใจของ
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้ามาสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะมาจากความร่วมมือร่วม
ใจบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธาของผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบูรณะครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยใคร่ขอประชาสัมพันธ์การบูรณะศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือให้บุคลากรผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยตามก าลังศรัทธา เพ่ือร่วมกันบูรณะศาลพระพรหม ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้รวบรวม
ปัจจัยดังกล่าว โดยขอให้โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี “นายนภดล 
พัฒนะศิษอุบล และ/หรือ นายอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์” เลขที่บัญชี 869-244157 - 1  อนึ่ง มหาวิทยาลัยมี
ก าหนดท าพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 

5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการประชุมฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  แล้วนั้น และ
ฝ่ายเลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

  
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 

6/2564 วาระพิเศษ เม่ือวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการประชุมฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564แล้ว
นั้น และฝ่ายเลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นยอดจัดสรรจ านวน 212,050,985.00 
บาท   (สองร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 
127,000,009.73 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
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3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
1.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 และประจ าปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง แจ้งที่ประชุม ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการก ากับติดตามและให้รายงานผลการด าเนินงาน ซึ่ง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการรวบรวม
และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประจ าปี พ.ศ. 2563 
1.1 จ าแนกตามครั้งที่ประชุม 

ครั้งท่ี 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงานผล 
(เรื่อง) 

1/2563 14 14 - - 
2/2563 19 18 1 - 
3/2563 18 15 3 - 
4/2563 วาระพิเศษ 12 10 2 - 
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ครั้งท่ี 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงานผล 
(เรื่อง) 

5/2563 วาระพิเศษ 2 2 - - 
6/2563 11 11 - - 
7/2563 วาระพิเศษ 5 5 - - 
8/2563 17 17 - - 
9/2563 16 15 1 - 
10/2563 วาระพิเศษ 3 3 - - 
11/2563 15 15 - - 
12/2563 12 11 1 - 
13/2563 17 17 - - 
14/2563 15 14 1 - 
15/2563 วาระพิเศษ 3 3 - - 
16/2563 20 19 1 - 
17/2563 18 16 2 - 

รวม 217 205 12 - 
 
1.2 จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

หน่วยงาน 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงาน
ผล 

(เรื่อง) 
กองกลาง 16 16 - - 
กองการเจ้าหน้าที ่ 11 11 - - 
กองคลัง 11 11 - - 
กองบริการการศึกษา 37 33 4 - 
กองแผนงาน 39 39 - - 
คณะนติิศาสตร ์ 2 2 - - 
คณะบริหารศาสตร ์ 1 1 - - 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 - - 
คณะเภสัชศาสตร์   2 2 - - 
คณะรัฐศาสตร์   2 2 - - 
คณะวิทยาศาสตร ์ 3 2 1 - 
คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 - - 
คณะศลิปศาสตร ์ 2 2 - - 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 2 2 - - 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 3 - - 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 2 2 - - 
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม   1 - 1 - 
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 7 5 2 - 
ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

3 3 - - 
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หน่วยงาน 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงาน
ผล 

(เรื่อง) 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 14 12 2 - 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 16 16 - - 
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร   

1 - 1 - 

ส านักงานวิเทศสมัพันธ์ 26 26 - - 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

11 10 1 - 

ส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 2 2 - - 
ส านักวิทยบริการ 1 1 - - 

รวม 217 205 12 - 
 
2. ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2.1 จ าแนกตามครั้งที่ประชุม 

ครั้งท่ี 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงานผล 
(เรื่อง) 

1/2563 15 10 5 - 
2/2563 วาระพิเศษ 5 5 - - 
3/2564 16 11 4 1 
4/2564 วาระพิเศษ 2 2 - - 
5/2564 17 5 9 3 
6/2564 วาระพิเศษ 6 6 - - 

รวม 61 39 18 4 
 
2.2 จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

หน่วยงาน 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงาน
ผล 

(เรื่อง) 
กองกลาง 10 5 5 - 
กองการเจ้าหน้าที ่ 2 2 - - 
กองคลัง   1 1 - - 
กองบริการการศึกษา 8 7 - 1 
กองแผนงาน 12 12 - - 
คณะนติิศาสตร์   1 1 - - 
คณะบริหารศาสตร์   2 1 1 - 
คณะพยาบาลศาสตร์   1 1 - - 
คณะรัฐศาสตร ์ 2 2 - - 
คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   1 1 - - 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข   1  1 - 
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หน่วยงาน 
จ านวนวาระ 

(เรื่อง) 
ด าเนินการแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่รายงาน
ผล 

(เรื่อง) 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2 1 1 - 
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 1 1 - - 
ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

2 - - 2 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 4 9 - 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1 - - 1 

ส านักวิทยบริการ   1 - 1 - 
รวม 61 39 18 4 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 และประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 เมษายน 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เห็นควรให้จัดท าข้อมูลเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งต้อง
แสดงให้เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องส าคัญท่ีจ าเป็นต้องติดตามให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 

พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2564) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน

ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ า
คณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2564) จ าแนกตามระดับ
และสังกัด ดังนี้ 

 1. ระดับปริญญาโท  จ านวน  5 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะบริหารศาสตร์       จ านวน  5  คน 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน 5 คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  -    จ านวน 5 คน  
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2. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวน  1  คน 

(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน 1 คน  

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 

การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 43 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ 

อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน รวม
ทั้งหมดจ านวน 6 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4/2564) เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป 

 
  4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุน
สนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล ได้ก าหนดเป้าประสงค์ให้อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัยและสามารถ
ผลผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เข้มแข็งและมีความสามารถ
ทางการวิจัยระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ในวงเงินรวม  ๑,๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเป้าหมายของการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
โดยเห็นชอบให้เป็นทุนอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่ม การขับเคลื่อนกลุ่ม และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของกลุ่มวิจัย เพ่ือสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่มวิจัยให้มีจุดเด่น และพร้อมในการจัดตั้ง เป็นหน่วยวิจัยหรือศูนย์
ความเชี่ยวชาญในอนาคต และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่ม
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศภายใต้ข้อ ๑๖ และข้อ  ๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๑ ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากส านักงานกฎหมายและนิติการเรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศฯ และ ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา
ตรวจสอบร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้น าประเด็น cluster ที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นตัวก าหนดประเด็นในการให้

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย แล้วเชิญชวนนักวิจัยในแต่ละสาขามาร่วมบูรณาการความรู้ในการท างานวิจัยร่วมกัน 
โดยให้ผู้มีความเชี่ยวสูงสุดในเรื่องดังกล่าวเป็นหัวหน้าทีมวิจัย 

2. ตัดข้อ “4.2 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามอัตราราชการ” ออก 
3. ควรก าหนดตัวชี้วัดขั้นต่ า หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลงานให้ชัดเจน 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการก่อสร้าง
โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตลอดจนมีการติดตั้งเครื่องจักร 
และทดสอบให้บริการมาแล้วระยะหนึ่งนั้น บัดนี้เพ่ือเป็นการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์
และพ้ืนที่ของอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

(2) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับบริการ
ของอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

โดยประกาศทั้งสองฉบับจะใช้ในการบริหารจัดการการใช้บริการของอาคารโรงงานต้นแบบด้าน
การผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว 0604.1.4.3/7346 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
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ต่อมา ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ท าหนังสือแจ้งผลตรวจ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี บันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/199 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส านักงานกฎหมาย
และนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเป็นร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวม 2 ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

1. ให้แก้ไขเนื้อหา ถ้อยค า ข้อความและรวมประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าวในประกาศฉบับเดียวกัน 
เนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร 

2. ได้แก้ไขแบบค าขอรับบริการเครื่องจักรโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดย
เพ่ิมเนื้อหาของประกาศดังกล่าวไว้ในแบบค าขอ เพราะจะท าให้มีความผูกพันผู้ยื่นค าขอใช้อาคารตามกฎหมายได้ 

3. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ
ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นชอบตามร่างประกาศท่ีส านักงานกฎหมายและนิติการแก้ไขดังกล่าว 

4. การออกประกาศดังกล่าวเป็นการเก็บเงินค่าบริการการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นเงิน
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเก็บเงินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (3) (3.1) และข้อ 8 วรรคสอง ดังนั้น จึงขอให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ด าเนินการเสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาและ
รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้วจึงเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป  

ต่อมาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผลการพิจารณาของส านักงานกฎหมายและนิติการ ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/199 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิต
อาหาร 

  
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 3 “ผู้ใช้บริการ” ให้ตัดค าว่า “ประเภทเนื้อสัตว์” ออก 
2. ปรับข้อความในข้อ 5 และ ข้อ 15 ให้มีความสอดคล้องกัน และควรเขียนให้ต่อเนื่องกัน 
3. ข้อ 10 แก้ไขข้อความ เดิม “อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย” เป็น “ผู้

ควบคุมดูแล” 
4. ควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ส าหรับผู้ใช้บริการในด้านการเรียนการสอน 

โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ลดค่าบริการร้อยละ 30 หรือ งดเว้นค่าบริการ เป็นต้น 
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5. ควรเพิ่มกรณีการต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ใช้บริการกรณีเกิดความเสียหายจากการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องก าหนดอัตราการรับผิดชอบขั้นสูงสุดไว้ด้วย 

6. อัตราค่าบริการเศษช่ัวโมงให้ปัดเป็นหนึ่งชั่วโมง 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
   

4.4 รายงานทางการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 
28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และ
หนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มา
ของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ
คณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายงาน
ทางการเงินประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ นั้น 

เ พ่ือให้การด า เนินงานให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับดั งกล่ าว  อธิการบดี ได้มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อย
แล้วนั้น โดยวิทยาลัยฯ ได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/0774 ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2563 และส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการสอบทานรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบันทึกข้อความที่ อว 
0604.1.3/348 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563  วิทยาลัยฯ  จึงได้สรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี 
และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562   
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน      106,473,399.61 บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      766,737,491.40 บาท 
 รวมสินทรัพย์       873,210,891.01 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียน             8,699,024.33 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน          26,627,022.17 บาท 
 ส่วนทุน        837,884,844.51 บาท 
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 รวมหนี้สินและส่วนทุน     873,210,891.01 บาท 
1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ     102,411,847.32 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             29,550,605.00 บาท 
รายได้จากการให้บริการ (รวม รพ.)               24,410,602.66 บาท 
รายได้จากเงินอุดหนุนและเงินบริจาค               3,337,859.00 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) 40,866,000.00 บาท 
รายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก                 837,800.00 บาท 
ดอกเบี้ยรับ                    14,343.32 บาท 
รวมรายได้            201,429,057.30 บาท 
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร     62,351,608.87 บาท 
ค่าตอบแทน                15,080,599.12 บาท 
ค่าใช้สอย                                                              23,684,633.68 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค        7,022,648.90 บาท 
ค่าวัสดุ            8,055,629.50 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์                                                                  666,848.20 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(รวม)                                              3,373,070.00บาท 
ค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์                                                        587,591.15 บาท 
เงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง           106,961.29 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                   90,178,221.02 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                        211,107,811.73 บาท 

  รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                        (9,678,754.43) บาท 
1.3 งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน      56,200,064.39 บาท 
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน         (43,939,332.72) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน                          (3,488,861.68) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ            8,771,869.99 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด        93,526,624.45 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   102,298,494.44 บาท 
 

2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการ
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ด าเนินงาน งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
3.1 ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามแนวนอน   (Horizontal Analysis) 
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ  มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.60 ส่วนมาก 

เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าสุทธิลดลง และเนื่องจากมีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชี เพ่ือให้งบการเงินมี
ความถูกต้องตามหลักการบัญชี 

3.2  ผลการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน ตามแนวนอน  (Horizontal Analysis) 
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 

4.75 เนื่องจากมีรายได้จากการรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุน และเงินบริจาคเพ่ิมขึ้น   และมี
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 23.31 ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน หมวดค่าจ้างพนักงานเงินงบประมาณจากส่วนกลาง มาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของคณะ/
วิทยาลัยฯ จึงท าให้ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน และค่าใช้จ่ายในก าร
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน   
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2562 และ 2561 พบว่า วิทยาลัยฯ มีความ

คล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น และมีความสามารถใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้เร็วขึ้นและมีอัตราผลตอบแทนก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน
ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ 9 ข้อ 51 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 
2563 รับทราบ 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่ออธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.16.1.5/774 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563   

3. ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการสอบทานรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบันทึกข้อความที่  อว 
0604.1.3/348 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายงานทางการเงิน และรายงาน
ผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานทางการเงิน และรายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  4.5 รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 
28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และ
หนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มา
ของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ
คณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ รายงาน
ทางการเงินประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ นั้น 

เ พ่ือให้การด า เนินงานให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับดั งกล่ าว  อธิการบดี ได้มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อย
แล้วนั้น โดยวิทยาลัยฯ ได้เสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/0389 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2563 จึงได้สรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน      145,154,134.99 บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      684,203,631.07 บาท 
 รวมสินทรัพย์       829,357,766.06 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียน             6,491,953.76 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน         22,627,022.17 บาท 
 ส่วนทุน        800,238,790.13 บาท 
 รวมหนี้สินและส่วนทุน     829,357,766.06 บาท 
1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ       81,997,454.09 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)   43,218,000.00 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             31,642,876.68 บาท 
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รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์                             23,741,093.31 บาท 
รายได้การด าเนินงานอ่ืน ๆ (รวมรายการที่5-12)              7,767,702.46 บาท  
รวมรายได้             188,367,126.54 บาท 
 

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร     69,038,644.05  บาท 
ค่าตอบแทน                21,628,812.14 บาท 
ค่าใช้สอย                                                              17,966,548.30 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค         7,789,564.75 บาท 
ค่าวัสดุ           11,114,160.23 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์                                                                  597,560.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(รวม)                                             4,176,484.58 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                   91,963,489.37 บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                 49,252.00บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                        224,324,515.42 บาท 

  รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                       (35,957,388.88) บาท 
1.3 งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน       50,626,825.56 บาท 
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน            (9,429,629.04) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน                          (4,000,000.00) บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ          37,197,196.52 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด      102,298,494.44 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   139,495,690.96 บาท 
 

2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการ
ด าเนินงาน งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
3.1 ผลการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามแนวนอน   (Horizontal Analysis) 

ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยฯ  มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.02 
ส่วนมาก เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าสุทธิลดลง  
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3.2  ผลการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน ตามแนวนอน  (Horizontal Analysis) 
ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยฯ มีรายได้จากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

6.48 เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง   และมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
6.26 ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน/ค่าจ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี2563 และ 2562 พบว่าวิทยาลัยฯ มี

ความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่สามารถใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้ช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย และมีอัตราผลตอบแทนก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน
ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ 9 ข้อ 51 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 
2564 รับทราบ รายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายงานทางการเงิน รายงานผล
การสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานทางการเงิน และรายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4.6 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... )  พ.ศ. …. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติการขอเพ่ิมเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... โดยเพิ่มชื่อปริญญาสาขาวิชาใหม่ จ านวน ๔ สาขาวิชา ดังนี้ 

 ๑) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า  “นเิทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
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(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด. 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ศป.ม. 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

๔) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

ซึ่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตาม
หนังที่ อว ๐๖๐๔/๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ 
สป.อว.  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่และมีการใช้ชื่อปริญญาใหม่อีก จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นชื่อปริญญาใหม่ที่ยังไม่มีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยชื่อปริญญาที่เสนอนี้ เป็นชื่อที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ติดตามร่างพระราชกฤษฎีกาใน ๔ สาขาวิชาข้างต้น รวมทั้ง
หารือแนวทางการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมอีก 1 สาขาวิชา กั บ สป.อว. โดย สป.อว. เสนอให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาไปใหม่โดยให้รวมเป็นฉบับเดียวกัน  

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …. โดยเพ่ิมชื่อปริญญาสาขาวิชาใหม่ ดังนี้ 

 (๑) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.”   
(ข) โท เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 

(๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.” 

(๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด. 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ ศป.ม. 
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(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
 (๔) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  

(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.” 

(๕) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า   “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙    
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับท่ี .... ) พ.ศ. .... และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 4.7 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ใน

อ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2558 ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ฉบับดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับการให้บริ การ การบริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

ประกอบกับ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เมื่อคราวสัมมนาการถ่ายทอดนโยบาย แผนงานของผู้บริหาร
ระดับสูง และทบทวน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม ซึ่งได้ทบทวนปรับปรุง แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหาร
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ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ให้เหมาะสมกับการให้บริการ การบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อม และความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ในปัจจุบัน 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงขอเสนอปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลง
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (9) 

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุง
แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2564 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก ในประเด็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ 
2. พิจารณาปรับการจ าแนกประเภทตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3. ตัดบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 6 ออก 
4. แก้ไขบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 7 เป็น “สิทธิในการหาผู้ประกอบการ ในกิจกรรม 

ตามที่หน่วยงานอ่ืนขอความอนุเคราะห์” 
5. แก้ไขบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 10 เป็น “สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีในเชิงพาณิชย์” 
6. บัญชีแนบท้าย ประเภท ข กับ ประเภท ค ให้ตัดค าว่า “ทรัพย์สินประเภท” ออก 

 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
  4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์จะด าเนินโครงการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน  

 2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศ 

ในการนี้ สป.อว. ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตาม
บริบทของชุมชน  
2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศ  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 สิทธิและหน้าที่ของ สป.อว.  
(1) จัดท าข้อก าหนดโครงการ (TOR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินโครงการ   
(2) พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกโครงการ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามข้อก าหนดโครงการฯ (TOR)   
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(3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) เพ่ือด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงนี้   
(4) ติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการฯ โดยสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการด าเนินโครงการ 
จ านวน 2 ครั้ง และตรวจเยี่ยม (Site Visit) 1 ครั้งต่อเครือข่าย เพ่ือประเมินผลโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติอย่างต่อเนื่อง 
(5) สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ให้กับเครือข่ายเชิงประเด็น (C) ผ่านประธานเครือข่ายเชิง
ประเด็น C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 9,966,125 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่น
หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้   

- งบบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค จ านวน 763,625 
บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   

- งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้   
    งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 4,601,250 บาท (สี่ล้านหกแสน

หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครบทุกฝ่าย   
    งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 4,601,250 บาท (สี่ล้านหกแสน

หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อ สป.อว. ได้ตรวจเยี่ยม (Site Visit) 1 ครั้งต่อเครือข่ายและ
พิจารณาแล้ว พบว่าเครือข่ายอุดมศึกษาได้ด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
3.2 สิทธิและหน้าที่ของมหา วิทยาลัยอุบลราชธานี  (เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)   

(1) สถาบันอุดมศึกษาประสานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียน และหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจความต้องการของโรงเรียนในท้องถิ่น และจัดท าข้อเสนอโครงการตาม
หัวข้อที่ก าหนดตามแบบฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการฯ โดยจัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย    

(2) พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของกิจกรรมและงบประมาณตามเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือก และจัดส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

(3) ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นพ่ีเลี้ยง ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงทุกประการ ด้วยความระมัดระวัง และ
ควบคุมการใช้จ่าย เงินสนับสนุน โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด และจัดเตรียม
หลักฐานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน เพ่ือให้ สป.อว. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา   

(4) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้ สป.อว. ทราบ
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า (ภายในเดือนพฤษภาคม 2564) และรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (ภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยจะต้องจัดท ารายละเอียดตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่
ก าหนด ในส่วนของการรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายด าเนินการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมหลักฐาน การด าเนินงานที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯ 
(สือ นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ) ส่งให้กับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
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(5) ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และผู้แทน
ของ สป.อว. ในการไปตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม ภายใน 22 มีนาคม 2564  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ทั้งนี้ กองกลางได้ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ฉบับดังกล่าว แล้ว โดยมีความเห็นดังนี้ 
๑. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” โดยท างานร่วมกับ
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของ
ชุมชน และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมของประเทศ จึงเป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีปลัดกระทรวงเป็น
ผู้บังคับบัญชา จึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าแทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  

๓. เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้มีการก าหนดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (ไม่รวมกรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ข้อตกลง) หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อหนึ่งข้อใดจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
สามารถใช้สิทธิด าเนินการทางคดีได้ จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

๔. การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก าหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ลง
นาม จึงไม่ต้องขอรับมอบอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ  

๕. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบและแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
ให้เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

6. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วมีความเห็นดังนี้  

(1) บันทึกข้อตกลงดักล่าวได้ระบุคู่กรณียังสับสนบางที่ระบุว่า สป.อว. บางที่ใช้ชื่อเต็มบางที่
ระบุว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาบางท่ีระบุว่ามหาวิทยาลัย ควรแก้ไขให้เข้าใจและสอดคล้อง 

(2) ส่วนประเด็นข้อเท็จจริงควรให้ได้ความชัดเจนว่า การอ านวยความสะดวกในการติดตาม
โครงการให้ สป.อว. เป็นค่าใช้จ่ายตามที่สนับสนุนหรือไม่ เงินที่สนับสนุนควรรวมการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นบริหารและติดตามรายงานผลรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ สป.อว. ลงมาตรวจพ้ืนที่ในโครงการด้วย  
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(3) การที่เข้าเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในพ้ืนที่การจัดหลักสูตรช่วยเหลือจะเกิดองค์ความรู้และ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ขึ้นอย่างไรหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องระบุว่ามีลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกัน 

ในส่วนของนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
มีความเห็นดังนี้  

(1) เนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพราะเหตุใดไม่ใช้ข้อความว่า "มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี" แทนข้อความว่า "สถาบันอุดมศึกษา" 

(2) แต่ละฝ่ายมีสิทธิอย่างไรบ้าง นอกจากหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตามที่บันทึกข้อตกลงระบุ
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่เปรียบเหมือนเลขานุการของ สป.อว. เท่านั้น 

(3) จากข้อ 2 ท าให้มหาวิทยาลัยต้องรับภาระและมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังสูงมาก เพราะไม่มีความชัดเจนว่าเงินที่ได้จากบันทึกข้อตกลงนี้
เป็นเงินรายได้หรืองบประมาณแผ่นดิน  

(4) ถ้างานตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงไม่ส าเร็จ (เพราะมีตัวแปรจากปัจจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยค่อนข้างสูงมาก) จะด าเนินการอย่างไร  

(5) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ้างท าของ  
(6) อ านาจการวินิจฉัยความขัดแย้งเอกสารแนบท้าย ควรจะต้องเป็นการหารือร่วมกัน มิใช่ 

สป.อว. ชี้ขาดฝ่ายเดียว มหาวิทยาลัยอาจเสียเปรียบ สป.อว. ได้ 
7. เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีข้อแก้ไขและความเห็นที่เป็นสาระส าคัญ

ค่อนข้างมากจึงเห็นควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบประสานงานหรือปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยในส่วนของมหาวิทยาลัยอาจขอให้อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยจากนั้น จึงให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน หรือเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ใช่บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรหารือกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะ
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ดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องท าความร่วมมือในลักษณะ
ดังกล่าวต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้มีการด าเนินการโครงการ และมอบกองบริการการศึกษา

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการ
และการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
ในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์  ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับการขยายความร่วมมือและเพ่ือเป็นการบูรณาการทาง
วิชาการตลอดจนการวิจัยพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและพัฒนางานราชทัณฑ์ รวมตลอดจนการ
พัฒนาในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า การพัฒนาองค์กรให้
ทันสมัยและโปร่งใสและการกลับคืนสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
ตามหนังสือ กรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0701.2/387 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 กรมราชทัณฑ์ขอ

เรียนเชิญหน่วยงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และขอให้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ โดยให้มหาวิทยาลัย
แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกรมราชทัณฑ์ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดย 

1. กองกลาง ได้มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ อว 0604.2/ว 00070 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2564 แจ้งเวียนคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ และรับเป็น
ผู้ประสานความร่วมมือหลักในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. คณะนิติศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ อว 0604.18/0426 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2564 แจ้งความประสงค์รับเป็นผู้ประสานความร่วมมือหลักในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดีมีข้อ
สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

เนื่องจากรูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรมราชทัณฑ์ที่แนบมา 
เป็นแบบการลงนามร่วมกันหลายสถาบัน จึงมีความเห็นให้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 มอบกองกลาง สอบถามความเป็นไปได้ในการลงนามแยก เป็นบันทึกข้อตกลงฯระหว่าง
สองสถาบันเท่านั้น ซึ่งหากกระท าไม่ได้ ขอให้สอบถามวันเวลาในการลงนาม เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้เร่ง
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

2.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงฯคงเป็นการลงนามในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะ
นิติศาสตร์เป็นต้นเรื่องในการประสานงานร่วมกับกองกลาง เพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงฯ ให้
ครอบคลุมกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ร่วมกันให้ได้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

2.3 ภายหลังจากการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ เบื้องต้น ตามข้อ 2.2 แล้ว จึงเสนอ
อธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการ 
จากนั้นจึงน าเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการและที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตามข้ันตอนต่อไป 
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3. กองกลางได้ด าเนินการหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ตามสั่งการข้อ 2.1 ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
3.1 กรมราชทัณฑ์ยืนยันการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะพหุ

ภาคีตามที่ได้แจ้งมาในหนังสือกรมราชทัณฑ์ท่ี ยธ 0701.2/387 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564  
3.2 เนื่องจากในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ประสงค์

จะร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียดหน่วยงานผู้ร่วมลงนาม และ
ก าหนดเวลาในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางกรมราชทัณฑ์จะได้ประสานแจ้งให้ทราบภายหลัง 

3.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถพิจารณา แก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ 
ดังกล่าวได้ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้กรมราชทัณฑ์ทราบภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

4. กองกลางได้พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
4.1 การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับการขยายความ

ร่วมมือและเพ่ือเป็นการบูรณาการทางวิชาการตลอดจนการวิจัยพัฒนางานของสถาบันการศึกษาและพัฒนางาน
ราชทัณฑ์ รวมตลอดจนการพัฒนาในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจ า การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใสและการกลับคืนสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ รวมถึงเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติเมื่อได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากสถานศึกษาแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลในเรือนจ าและทัณฑสถานเพ่ือใช้
ประกอบในการจัดท างานวิจัย จึงเป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

4.2 เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวไม่ได้มีการก าหนดว่าคู่ความร่วมมือต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการท าบันทึกข้อตกลงฯ หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อหนึ่งข้อใดจะสามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือสามารถใช้สิทธิด าเนินการทางคดีได้ จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

5. กองกลางมีบันทึกข้อความที่ อว 0604.2/00119 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความ
อนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการ
และการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ โดยส านักงานกฎหมายและนิติการได้พิจารณารวมถึงเสนอที่ปรึกษากฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ก่อนแจ้ง
ผลการพิจารณากลับไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 

6. ต่อมากรมราชทัณฑ์ ได้ประสานแจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ 
กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับแก้ไข 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  กรมราชทัณฑ์ 
ที่อยู่  เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์   0 2967 3345 
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สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการ
ศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการยกระดับการขยายความร่วมมือและเพ่ือเป็นการบูรณาการทางวิชาการตลอดจนการวิจัย
พัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและพัฒนางานราชทัณฑ์ รวมตลอดจนการพัฒนาในด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
และโปร่งใสและการกลับคืนสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 กรมราชทัณฑ์จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนเรื่องดังนี้  

(๑) การศึกษาดูงานของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๒) การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๓) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์และพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๔) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เช่น ด้านกฎหมาย 

ด้านการศึกษา ด้านการฝึกวิชาชีพ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข ฟ้ืนฟู การรักษาพยาบาล และการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
หลังปล่อย เพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า 
3.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเรื่อง ดังนี้  

(๑) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยให้ความรู้ การศึกษา ฝึกอบรม รวมทั้งการเป็น
วิทยากร เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

(๒) การจัดส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในงานราชทัณฑ์ 
(๓) การศึกษาวิจัยของกรมราชทัณฑ์เพ่ือพัฒนางานราชทัณฑ์ 
(๔) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เช่น ด้านกฎมาย 

ด้านการศึกษา ด้านการฝึกวิชาชีพ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไขฟ้ืนฟู การรักษาพยาบาล  และการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
หลังปล่อย เพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม เดือนพฤษภาคม 2564 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายอายุตม์ สินธพันธุ์ ต าแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายขรรเพชร ชายทวีป ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ 
ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. แก้ไขค าว่า “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
2. แก้ไขค าว่า “ทุกฝ่าย” เป็น “ทั้งสองฝ่าย” 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์จะจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิต
จบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ  เพ่ือสังคม (SE) 
สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ    อันจะเป็นการช่วยผลักดัน
ให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน 

2. เพ่ือร่วมกันสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนธุรกิจ
ของโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้มีศักยภาพและความพร้อม อันจะเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งเงินทุน และมีโอกาสในการได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมมากขึ้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
4. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบ
ใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ  เพ่ือสังคม 
(SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ    อันจะ
เป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน 
2. เพ่ือร่วมกันสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนธุรกิจ
ของโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้มีศักยภาพและความพร้อม อันจะเป็นการช่วย
เพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีโอกาสในการได้รับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมมากข้ึน  

6. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจะสนับสนุนภารกิจของกองทุน ในการช่วยสรรหา        

คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการ          
ขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยการเป็นพี่เลี้ยงและท่ีปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิด 

3.2 เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการและกองทุนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาแผนธุรกิจ (ข้อเสนอโครงการ) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน ในโครงการ “ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” และโครงการอ่ืนๆ ของกองทุน
ในอนาคต 

3.3 เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกองทุนกับผู้ประกอบการ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ 

3.4 เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจะจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร          
องค์ความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการในการด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ 

3.5 กองทุนจะสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นให้แก่เครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  

7. ก าหนดวันที่จะลงนาม 29 เมษายน 2564  
8. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
9. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ทั้งนี้ กองกลางได้ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณา (ร่าง ) บันทึกข้อตกลง

ฉบับดังกล่าว แล้ว โดยมีความเห็นดังนี้ 
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๑. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต 
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ เพ่ือ
สังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ และเพ่ือร่วมกัน
สรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและแผนธุรกิจของโครงการที่ยื่นขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนให้มีศักยภาพและความพร้อม จึงเป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีปลัดกระทรวงเป็น
ผู้บังคับบัญชา จึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าแทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  

๓. เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้มีการก าหนดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (ไม่รวมกรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ข้อตกลง) หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อหนึ่งข้อใดจะสามารถเรียกร้องค่า เสียหายหรือ
สามารถใช้สิทธิด าเนินการทางคดีได้ จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

๔. การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก าหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
ผู้ลงนาม จึงไม่ต้องขอรับมอบอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ  

๕. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบและแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
ให้เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

6. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ข้อตกลงที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนในเรื่อง
ทรัพยากรและบุคคล ควรพิจารณาว่าจะต้องมีการตกลงกันแต่ละโครงการก่อน เพราะได้ก าหนดในบันทึกข้อตกลง
กว้างๆ ท าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องออกค่าใช้จ่ายทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งจะเสียเปรียบ ถ้าไม่ให้โอกาสแก่
มหาวิทยาลัย 

ในส่วนของนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
มีความเห็นดังนี้  

(1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงอย่างไรบ้าง  

(2) ในการด าเนินงานนับตั้งแต่สรรหา คัดกรอง บ่มเพาะ ฯลฯ ผู้ประกอบการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามระเบียบ สป.อว. ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนฯ มหาวิทยาลัยไม่มีหน้าที่และอ านาจใด ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
อย่างไร 

(3) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบอ านาจให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนั้น บันทึก
ข้อตกลงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้หรือไม่อย่างไร  

(4) มหาวิทยาลัยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  
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7. เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีข้อแก้ไขและความเห็นที่เป็นสาระส าคัญ
ค่อนข้างมากจึงเห็นควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบประสานงานหรือปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยในส่วนของมหาวิทยาลัยอาจขอให้อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยจากนั้นจึงให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เพิ่มข้อความตามความเห็นของนางสาวจันทิมา ธนา
สว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ 2.4  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  5.1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งที่ประชุม ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ในการนี้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
1.1 ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศ ด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง วงเงิน 450,000 บาท สถานะด าเนินการแล้ว 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบบูรณา
การสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบบรวมศูนย์ (UBU Single Sign on System) วงเงิน 3,500,000 
บาท สถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
- ระบบ UBU LMS 
- การน า Platform ต่างๆมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการท างาน

ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ G Suit for Education Microsoft 365 หรื Zoom Meeting เป็นต้น 
1.3 การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ 

- ระบบบริการข้อมูลกลาง (UBU API Service) 
- ระบบลาออนไลน์ 
- ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีออนไลน์ 
- ระบบการเลือกตั้งคณธกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
- Application HugUbon 
- ระบบบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU MOU 

management System) 
 
2. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

2.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 751.14 Mbps 
โดยมีการใช้งานสูงสุดที่ 1,920 Mbps 

 
2.2 สถานการณ์ท างานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
UBU AP 
ปัจจุบันมี Access Point ที่ให้บริการ UBU-WiFi ติดตั้งอยู่ทั้งหมด 874 ตัว  
  - สถานะใช้งานได้ (UP) 861 ตัว 
  - สถานะใช้งานไม่ได้ (Down) 13 ตัว 
  - ใช้งานได้คิดเป็น 98.51 % 
ปีงบ 64 ก าลังอยู่ระหว่างจัดหาเพิ่มเติม จ านวน 210 ตัว  
TRUE AP ประมาณ 400 ตัว 
AIS AP ประมาณ 100 ตัว 
รวมทั้งหมด ประมาณ 1500-1600 ตัว 
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2.3 สถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Main Server) 
- มีพ้ืนที่ (Storage) ทั้งหมด 52.3TB ใช้งานไป 21.85TB คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด (คงเหลือ 30.45TB) 
- มีหน่วยความจ า  (RAM) ทั้ งหมด 640GB ใช้ งานไปเฉลี่ ยร้อยละ 80.00 ของ

หน่วยความจ าทั้งหมด 
2.4 รายงานข้อมูล G Suite for Education มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (@ubu.ac.th) 

- บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 23,722 บัญชี  
- มีสถานะ active 21,302 บัญชี  
- คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 
- การใช้งานพื้นที่ Storage ทั้งหมดบนโดเมน @ubu.ac.th ขนาด 465 TB 
(*** ต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการการใช้งานพื้นที่ Drive Storage เนื่องจาก

ทาง Google ก าลังจะเปลี่ยนนโยบายให้ทั้ง Domain ได้ความจุ 100 TB ***) 
2.5 ร า ย ง า น ข้ อ มู ล บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง า น  Microsoft 365 แ ล ะ  Azure Dev Tools 

(@live.ubu.ac.th) 
- บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 20,963 บัญชี  
- มีสถานะ active 12,560 บัญชี  
- คิดเป็นร้อยละ 59.92 ของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 

2.6 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม MS Office 365 
-จ านวนครั้งการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม MS Office 365 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

มีทั้งหมด 4,737 ครั้ง แบ่งเป็น 
     -ระบบปฏิบัติการ Windows   4,442 ครั้ง 
     -ระบบปฏิบัติการ Mac          295 ครั้ง 

 

3. ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
3.1 การด าเนินการจัดซื้อหาวัสดุและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 

1) โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ จ านวน 15 รายการ 
- ด าเนินการแล้ว 5 รายการ 
- รอการตรวจรับ 4 รายการ 
- พัสดุด าเนินการ 6 รายการ 

2) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน จ านวน 5 รายการ 
- ด าเนินการแล้ว 3 รายการ 
- รอตรวจรับ 2 รายการ 

3.2 การจัดอบรมและบริการวิชาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- หลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร 
อบรมแล้ว 4 หลักสูตร (จ านวน 10 ครั้ง)  
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน 521 คน 

- หลักสูตรส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
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จ านวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร 
อบรมแล้ว 9 หลักสูตร (จ านวน 9 ครั้ง) 
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 224 คน 

3.3 สถิติผู้เข้าใช้บริการภายในอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
3.4 สถิติผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
3.5 สถิติผู้ใช้บริการห้อง Smart Learning Zone 
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3.6 สถิติการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
3.7 สถิติการให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (VoIP) 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงานของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.2 ผลการด าเนินงานทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน
ทั้งสิ้น 69 ทุน ซึ่งได้ด าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุน
เรียนดี) เรียบร้อยแล้วนั้นมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน จ านวน ๕๓ ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1 มีทุนคงเหลือ
ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน16ทุน และประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จะได้รับการยกเว้นตลอดหลักสูตร เป็น
เงิน 7,729,000.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางที่2 
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ตารางท่ี1 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ(ทุนเรียนดี)ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล ำดับ คณะ 
จ ำนวน

ทุน 
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์ 

คณะแจ้งผล ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุน  

คงเหลือ ผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก 

ส ำรอง ผู้ได้รับทุน ส ำรอง 

๑ วิทยาศาสตร ์ ๑๕ ๑๒ ๑๒ ๐ ๑๒ ๐ ๓ 
๒ เกษตรศาสตร ์ ๕ ๑๐ ๕ ๐ ๕ ๐ ๐ 
๓ วิศวกรรมศาสตร ์ ๑๐ ๒๑ ๙ ๐ ๙ ๐ ๑ 
๔ ศิลปศาสตร ์ ๑๘ ๓๑ ๙ ๐ ๙ ๐ ๙ 
๕ เภสัชศาสตร ์ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 
๖ บริหารศาสตร ์ ๕ ๒๕ ๕ ๓ ๕ ๓ ๐ 
๗ พยาบาลศาสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 
๘ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ ๒ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ 
๙ ศิลปประยุกตฯ์ ๒ ๔ ๒ ๒ ๒ ๑ ๐ 
๑๐ นิติศาสตร ์ ๕ ๑๖ ๕ ๐ ๓ ๐ ๒ 
๑๑ รัฐศาสตร ์ ๕ ๘ ๕ ๓ ๕ ๒ ๐ 
     รวม ๖๙ ๑๓๓ ๕๕ ๙ ๕๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ๗ ๑๖ 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนเงินทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ(ทุนเรียนดี)ได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

ล าดับ คณะ 
จ านวน
หลักสูตร 

จ านวน 
ที่ได้รับทุน 

(คน) 

จ านวนทุนต่อภาค
การศึกษา 

(บาท) 

จ านวนทุน 
รายปี 
(บาท) 

จ านวนทุน 
ตลอดหลักสูตร 

(บาท) 

๑ วิทยาศาสตร์ 4 ป ี ๑๒ 13,000.00 312,000.00 1,248,000.00 
๒ เกษตรศาสตร์ 4 ป ี ๕ 15,000.00 150,000.00 600,000.00 
๓ วิศวกรรมศาสตร์ 4 ป ี ๙ 15,000.00 270,000.00 1,080,000.00 
๔ ศิลปศาสตร์ 4 ป ี 5 12,000.00 120,000.00 480,000.00 
 - สาขาศึกษาศาสตร์ 4 ป ี 4 15,000.00 120,000.00 480,000.00 

๕ เภสัชศาสตร ์ 6 ป ี ๑ 29,500.00 59,000.00 354,000.00 
๖ บริหารศาสตร์ 4 ป ี 3 17,500.00 105,000.00 420,000.00 
 - สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 4 ป ี 2 40,000.00 160,000.00 640,000.00 

๗ พยาบาลศาสตร์ 5 ป ี ๑ 41,500.00 83,000.00 415,000.00 
๘ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 4 ป ี ๑ 18,000.00 36,000.00 144,000.00 
๙ ศิลปะประยุกต์ฯ(สถาปัตยกรรมศาสตร์) 6 ป ี ๒ 32,000.00 128,000.00 768,000.00 

๑๐ นิติศาสตร์ 4 ป ี ๓ 17,500.00 105,000.00 420,000.00 
๑๑ รัฐศาสตร์ 4 ป ี ๕ 17,000.00 170,000.00 680,000.00 
               รวม  ๕๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,818,000.00 7,729,000.00 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลการด าเนินงานทุนการศึกษา

ส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ปีการศึกษา 2564 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  5.3 แนวทางการด าเนินงานการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งประชุม ด้วยปีการศึกษา 2564 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้เปลี่ยนระบบการด าเนินงานจากระบบ e-studentloan เป็นระบบกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) โดยให้ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบค า
ข อ กู้ ยื ม ไ ด้  2  ช่ อ ง ท า ง  คื อ  ช่ อ ง ท า ง ที่  1  App ก ย ศ .  Connect แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ที่  2 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th และได้เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้กู้ยืมที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่
เกิน 360,000 บาท ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ ในระดับมัธยม
ปลาย ปวช.     ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยก าหนดช าระเงินคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอด
หนี้ 2 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี 

ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และ ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ให้เงินกู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยก าหนดช าระเงินคืนภายใน 15 
ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปี
ไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี นอกจากนั้น
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2562-2566 ในหลักสูตรโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital) จะได้รับสิทธิ เรียนจบปริญญาตรี ลดเงินต้น 30% ลดดอกเบี้ย 0.5%  

ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและ สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย ผู้กู้ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 โดยก าหนดช าระเงินคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 
1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360 ,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนแยกตาม
ลักษณะการกู้ 

ประเภท คุณสมบัติ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ลักษณะที่ 1 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 1. ศิลปศาสตร์ 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี  - การพัฒนาสังคม 
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  - ศึกษาศาสตร์ 
 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง   
ลักษณะที่ 2 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ทั่วไป ทั่วไป 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี 1. บริหารศาสตร์ 1. บริหารศาสตร์ 
 - เป็นผู้ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจน

ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
- การบัญช ี - การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี - การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
2.ศิลปศาสตร์ 

 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง 2.ศิลปศาสตร์ - ภาษาจีนและการสื่อสาร 
  - ภาษาไทยแลการสื่อสาร 3.ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  - ภาษาจีน - การออกแบบ 
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ประเภท คุณสมบัติ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
  - ภาษาจีนและการสื่อสาร 4 .วิทยาศาสตร์ 
  - ภาษาญี่ปุ่น - ฟิสิกส์ (ฟิสิกส์ชีวการแพทย์) 
  - ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร - อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
  - ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 5. วิศวกรรมศาสตร์ 
  - ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - วิศกรรมสิ่งแวดล้อม 
  3. ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6.เกษตรศาสตร์ 

  - การออกแบบอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีการอาหาร 
  - สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ประมง 
  4. วิทยาศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ 
  - จุลชีววิทยา 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข 
  - คณิตศาสตร์ - แพทยศาสตร์ 
  - เคม ี  
  - ชีววิทยา  
  - ฟิสิกส์  
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การยาง 
 

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์  
  -  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภัย 
 

  5. วิศวกรรมศาสตร์  
  - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  6.เกษตรศาสตร์  
  - เทคโนโลนีการอาหารและ

โภชนาการ 
 

  - การประมง  
  - เกษตรศาสตร์  
  7.พยาบาลศาสตร์  
  -  หลั กสู ตรพยาบาลศาสตร์

บัณฑิต 
 

  8.เภสัชศาสตร์  
  - หลักสูตรเภสัชศาสตร์  
  9.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
 

  - หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุน

มนุษย์ (Human Capital) 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทนุ
มนษุย์ (Human Capital) 

  จบปริญญาตรี ลดเงินต้น 30% 
ลดดอกเบี้ย 0.5% 

จบปริญญาตรี ลดเงินตน้ 
30% ลดดอกเบีย้ 0.5% 

  1. วิศวกรรมศาสตร์ 1. วิทยาศาสตร์ 
  - วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ - เทคโนโลยีการยางและพอลิ

เมอร์ 
  - วิศวกรรมไฟฟ้า 2. วิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเภท คุณสมบัติ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
  - วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
  - วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุตสาหการ 
  - วิศวกรรมโยธา  
ลักษณะท่ี 3 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เปิดกู้ 1. ศิลปะศาสตร์ 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี   - ประวัติศาสตร์ (ปิดหลักสูตร) 
 - เป็นผู้ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุ่ง

ส่งเสริมเป็นพิเศษ 
  

 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง   
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี   
ลักษณะท่ี 4 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เปิดกู้ 1. เภสัชศาสตร์ 
 - เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยมีเกรด

เฉลี่ยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 3.00 
 - เภสัชกรรมคลินิก (ปิด

หลักสูตร) 
 - เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลาหรือไม่ก็ได้ 
  

 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง   
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี   

หมายเหตุ :  
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 

โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 – 2566 เท่านั้น 
2.ส าหรับปรการศึกษา 2564 ข้อมูลคณะ/สาขาจากประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ลงวันท่ี 21 มกราคม 2564 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือ
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital) เพ่ือรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓ โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบแนวทางการ
ด าเนินงานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวน
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งบประมาณทั้งสิ้น  44,987,566บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
จ าแนกรายรับเป็น  3 ประเภท ดังนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 236,130 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 25,671,541 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

3. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน  19,079,895 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้า
สิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

1. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา 

1.1 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 

1.1.1 โครงการผลิต
บัณฑิตคณะศิลป
ประยุกต์ฯ ระดบั
ปริญญาตรี หลักสูตร
ออกแบบอุตสาหกรรม 

นางสาววดยีา  เนตรพระ 636,700 606,700 30,000 636,700 

1.1.2 โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา 

1. ดร. พัชริดา ปรีเปรม   
2. น.ส. นวรัตน์ เพชรพวง
พิพัฒน์   
3.  น.ส. ภาธิญา กาญจน
เสร ี 
4. ร.ต.ต. มงคง บุญเสนอ   
5. นายปกรณ์พล เทวฤทธิ์   

41,500 20,000 21,500 41,500 

1.1.3 โครงการบริหาร
จัดการทั่วไปคณะศิลป
ประยุกต์ฯ 

1. ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติ
พันธ์   
2. น.ส. เทพิญ แกว้วรสูตร   
3. นายยง บุญอารย์   
4. น.ส. ลลิดา บุญมี   

531,100 489,100 42,000 531,100 

1.2 ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

1.2.1 โครงการค่า
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ(สพฉ.) 

142,630 - 142,630 142,630 

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 1,351,930 1,115,800 236,130 1,351,930 
2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

2.1 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 
บริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

2.1.1 โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) (ครั้งที่ 1)  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

1,084,446 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

1,084,446 
 

 

1,084,446 
 

 

2.1.2 โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) (ครั้งที่ 2) 

1,192,395 - 1,192,395 1,192,395 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

2.2 โครงการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

2.2.1 โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ขอนแก่น 

58,941,000 36,486,000 22,455,000 58,941,000 

2.3 คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร ์

2.3.1 โครงการจ้าง
เหมาบริการให้
ค าแนะน า กิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

470,000 - 470,000 470,000 

 2.3.2 โครงการจ้าง
เหมาบริการให้
ค าแนะน า กิจกรรม
ยกระดับสถาน
ประกอบการด้วย
เทคโนโลยี 3 Stage 
Rocket 

469,700 - 469,700 469,700 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 62,157,541 36,486,000 25,671,541 62,157,541 
3. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

3.1 คณะ
เกษตรศาสตร์ 
 

3.1.1 โครงการผลิตเจ
ลให้พลังงานจากเนื้อ
ตาลสุก 

จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(ววน.) โดยส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(สกสว.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

734,700 
 

- 
 

734,700 
 

734,700 
 

3.1.2 โครงการผลของ
ไฮโดรคอลลอยด์ต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ลอดช่องข้าวกึ่ง
ส าเร็จรูป 

880,500 
 

- 
 

880,500 
 

880,500 
 

3.1.3 โครงการ
ประเมินคุณลักษณะ
ต้านทานเพลี้ยกระโดด
สีน้ าตาล ทนน้ าทว่ม
ฉับพลันและคุณภาพ
การหุงต้มในข้าวเจา้
หอมสายพันธุ์ปรับปรุง
ที่พัฒนาโดยการใช้
เครื่องหมายโมเลกุล
ช่วยคัดเลือก 

896,700 
 

- 
 

896,700 
 

896,700 
 

3.1.4 โครงการการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว
เหนียวสุกแช่เยือกแข็ง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 
ข้าวเหนยีวไทย 

717,200 - 717,200 717,200 

3.1.5 โครงการ
องค์ประกอบ คุณสมบัติ
และการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพภายหลังการ
จับของปลาน้ าจืด

950,700 
 

- 
 

950,700 
 

950,700 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

เศรษฐกิจในประเทศ
ไทย 

จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(ววน.) โดยส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(สกสว.)  
 

3.1.6 โครงการการ
ประเมินศักยภาพและ
เสถียรภาพการให้ผล
ผลิตของต้นแบบสาย
พันธุ์ข้าวเจ้าหอม
ปรับปรุงทนน้ าท่วม
ฉับพลันต้านโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้งเพื่อ
การเพาะปลกูในพื้นที่
ราบลุ่มอาศัยน้ าฝน 

488,400 
 

- 
 

488,400 
 

488,400 
 

3.2 คณะ
เภสัชศาสตร ์
 

3.2.1 โครงการเปลี่ยน
ระดับฮอร์โมนที่ควบคุม
ความอยากอาหารและ
ความเต็มอิ่มใน
อาสาสมัครที่ได้รับข้าว
กล้องงอก 

244,200 
 

- 
 

244,200 
 

244,200 

3.2.2 โครงการการหา
สภาวะเหมาะสมในผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเซตจาก
น้ าที่ได้จากการผล
พลอยได้จากการผลิต
ข้าวกลอ้งงอกพันธุแ์สง
แรกฯ 

374,400 
 

- 
 

374,400 
 

374,400 
 

3.3 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

3.3.1 โครงการการ
จัดการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั
และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน
ฯ 

569,100 
 

- 
 

569,100 
 

569,100 
 

3.3.2 โครงการการใช้
สมุนไพรไทยควบคู่กับ
ถ่านขาวในยาฆ่าเช้ือ
อาหารเป็นพษิ 

1,448,000 
 

- 
 

1,448,000 1,448,000 
 
 

3.3.3 โครงการการ
เพิ่มปริมาณสารแกมมา 
อะมิโนบวิทิเรต และ
สารประกอบฟินอลิกใน
ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ 
และพันธุ์สินเหล็ก ด้วย
กระบวนการทาง
ชีวภาพ เพื่อพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ 

293,000 - 293,000 293,000 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ต้ัง

ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

3.4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 
 

3.4.1 โครงการ
ตรวจสอบสาหรา่ยบ่งชี้
ทางชีวภาพและการ
แสดงออกของโปรตีนใน
ซีรัมผู้ติดเชื้อปรสิตล้ิน
เนื้อมะเร็งท่อน้ าดี 

จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(ววน.) โดยส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(สกสว.)  
 

1,208,100 
 

- 
 

1,208,100 
 

1,208,100 
 

3.5 คณะศิลป
ศาสตร์ 
 

3.5.1 โครงการการ
พัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขงในเขต
พื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีเช่ือมโยง
ลาวใต้ 

1,013,700 
 

- 1,013,700 
 

1,013,700 
 

3.6 คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร ์
 

3.6.1 โครงการการ
ออกแบบหัวเตาแก๊ส
ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูงด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ 

1,208,900 
 

- 
 

1,208,900 1,208,900 
 

3.6.2 โครงการการ
ประยุกต์ใช้เกลือใน
ประเทศใช้ร่วมกับดิน
ขาวเผาภาคตะวันออก
เฉียง เหนือใช้เป็นวัสดุ
ประสานในการขึ้นรูป
ลูกหินขัดข้าวส าหรับ
เครื่องสีขนาดเล็กใน
ชุมชน 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ 
(บพช.) 

549,895 
 

- 549,895 
 

549,895 
 

3.7 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 
บริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

3.7.1 โครงการการ
วิจัยเพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นเมือง
ต้นแบบด้านบริการ
สุขภาพขา้มแดนในเขต
อีสาน 

จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(ววน.) โดยส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยันวัตกรรม 
(สกสว.)  

6,542,400 
 
 

- 6,542,400 
 

6,542,400 
 

 3.7.2 โครงการส่งเริม
พัฒนากิจกรรมระดับ
เติบโต (SME 
RegularLevel) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3,660,000 2,700,000 960,000 
 

3,660,000 

รวม เงินสนับสนุนการวิจัย 21,779,895 2,700,000 19,079,895 21,779,895 
รวมเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น 85,289,366 40,301,800 44,987,566 85,289,366 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 

ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความ
ประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม 
ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบการตั้ งแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2 จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 44 ,987,566 บาท (สี่สิบสี่
ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา   14.30 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 
 

 (นายปิยณัฐ สร้อยค า) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 

(แทน) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


