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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
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๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๗.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
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นานาชาติ 
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สัมพันธ์  
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๑๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา  บุญจูง กรรมการ 

๑๒. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
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ทัศน์ 
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๑๔.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
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๑๘.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๙.  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

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

ประโยชน์ 
นายวศิน   โกมุท กรรมการ 

๒๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๗.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   นายนรินทร บุญพราหมณ์  ติดราชการ 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ผศ.มงคล ปุษยตานนท์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๒. นายเพลิน วิชัยวงศ์   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)  

ประธานแจ้งที่ประชุม ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
เฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้กาหนดมาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ทั้งนี้  
เพ่ือให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่๖/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร เพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์   
หรือแบบผสมผสาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่  
D : Social Distancingเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือ
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หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing  
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 

ข้อ ๒ ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่จะเดินทางจากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดกลับมายังพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ให้กักตัวเองในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันที่เดินทางเข้ามายังพ้ืนที่มหาวิทยาลัย และภายหลังจากที่เดินทางมาถึงพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
ให้นักศึกษากักตัวเองภายในหอพักหรือที่ พักอาศัยในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๓ ขอให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG UBU) 
โดยเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ hugubu.ubu.ac.th 

ทั้งนี้ หากนักศึกษารายใด ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ในระดับสูง 
ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-
๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพ่ือคัดกรองโรค ทั้งนี้   
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะนาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๔  บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ ง (Work From Home) ในจังหวัดอ่ืนที่มิ ใช่จั งหวัด
อุบลราชธานี ให้กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้บุคลากรที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหากบุคลากรผู้ใดได้รับคาแนะน าให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้บุคลากรผู้นั้น
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) สาหรับบุคลากรที่ได้รับค าแนะนาให้กัก
ตัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายใต้การก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๖ ให้คณะ วิทยาลัย ส านัก และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง  
ท าความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามประกาศได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.2 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) และค านึ งถึ งความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 (โควิด-19) ตามความสมัครใจ และยังมีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีน
ด้วยเช่นกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจองวัคซีนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการวัคซีนโดยเร็วที่สุด 

2. นักศึกษา และบุคลากร สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจองได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัน 
เวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเองภายหลังตามความสมัครใจผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือ 
เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยตรง (Walk in) ได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อนึ่ง วัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจองวัคซีนให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นห้วงเวลา
ที่เร็วที่สุดที่มหาวิทยาลัยได้พยายามประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนวัคซีน หากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
วัคซีนในก าหนดเวลาที่ เร็วขึ้น มหาวิทยาลัยอาจติดต่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามารับการฉีดวัคซีน  
จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมพร้อมและติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 

3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และสถานที่ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพ้ืนที่รอบ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ เพิ่มเติม ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรและก าหนดฉีดวัคซีน วันละ 600 คน  

โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 300 คนช่วงบ่าย 300 คน 
2. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึง

ประชาชนทั่วไป โดยปกติที่มีการลงทะเบียน ผ่านหมอพร้อม ก าหนดจัดสถานที่ ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา โดยความสมัครใจ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประธานเสนอที่ประชุม ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงได้มี
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
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(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงฯ  
วางมาตรการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงาน และการเดินทางของบุคลากรในสังกัด  
รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  

ข้อ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาด าเนินการดังนี้  

5.1 ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนิสิต
นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  

5.2 ลดค่าเช่าพ้ืนที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชน
ตามความเหมาะสม 

5.3 ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

จากข้อมูลเดิมในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัย 5 มาตรการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ให้ความเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยออกเป็น
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พ.ศ.2563  

ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกัน
พิจารณา มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 เบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้  

มาตรการช่วยเหลือส าหรับนักศึกษา 
1. การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จ านวน

เงินประมาณ 27,566,000 บาท) 
2. การผ่อนผันระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
3. การลดค่าเช่าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

(จ านวนเงินประมาณ 800,000 บาท) 
4. การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน (จ านวนเงินประมาณ 3,511,175 บาท) 
5. การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet เป็นต้น  
6. สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างการกักตัว เช่น บริการรับ-ส่งอาหาร Delivery 

เป็นต้น 
มาตรการส าหรับผู้ประกอบการ 
1 .  การยก เ ว้ นค่ า ส าธ า รณูป โภค  ( ไฟ ฟ้ า , ประปา ,  ค่ า จ้ า ง เหมาบริ ก า รล้ า ง จ าน )  

ส าหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 3  เดือน (จ านวนเงินประมาณ 300,000 บาท) 
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
1.  นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

โดยรอบมหาวิทยาลัย  
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2.  ให้มีระบบส ารวจการเดินทางและประเมินความเสี่ ยงของนักศึกษาและบุคลากร  
เพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(Application Hug UBU) 

3. ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ 
(PUI) โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

4. สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพ่ือการท างานออนไลน์ (Work From Home, การประชุม, 
การปฏิบัติงาน, การเรียนการสอน) 

5. Big Cleaning ส าหรับอาคารเรียน และส านักงานของมหาวิทยาลัย 
6. จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย 
7 .  จั ด ให้ โ ร งพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธ านี  เ ป็ น โ ร งพยาบาลสนามส า รอง 

ของจังหวัดอุบลราชธานี   
อนึ่ ง  สภานักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ได้มีหนั งสือที่  สน.ม.อบ.2/2564  

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียนอธิการบดี เรื่อง เสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในห้วงที่มีการแพร่ระบาด
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยขอให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา 1 ปี
การศึกษา 2564 ลงร้อยละ 20 ให้มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกไป 60 วัน 
และให้มหาวิทยาลัยจัดหาอินเตอร์เน็ตส าหรับการเรียนออนไลน์ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ในกรณี  
ที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนออนไลน์  

 และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ ได้มีหนังสือที่ ส.ม.อบ.2/2564  
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรียนอธิการบดี เรื่องขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 
และภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยขอให้มหาวิทยาลัยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักร้อยละ 20 
และให้มีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ระยะ โดยจ่ายร้อยละ 50 ก่อนเปิดภาคการศึกษาและระหว่างภาคการศึกษา 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2564 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 5 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1. มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  
2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2564 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ทั้งนี้ที่ประชุมอภิปรายเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
มาตรการช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาศึกษา  
1. การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
2. การผ่อนผันระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้นักศึกษายื่นค าร้อง 

ขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ตามที่ปฏิทินมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. การลดค่าเช่าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา  2564  
4. การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน  
5. การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet 
6.  สายด่วนเพื่ อ ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างกักตั ว  เช่นศูนย์ช่ วยเหลือ  

UBU Students โดยส านักงานพัฒนานักศึกษาประสานการรับ-ส่งอาหาร Delivery ส าหรับนักศึกษาหอพัก 
โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และบริการให้ค าปรึกษาสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

มาตรการส าหรับผู้ประกอบการ 
1. การยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าจ้างเหมาบริการล้างจาน

ส าหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 3 เดือน 
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค 
1. นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย 
2. ให้มีระบบส ารวจการเดินทางและประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาและบุคลากร  

เพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(Application Hug UBU) 

3. ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ
(PUI) โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

4. สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการท างานออนไลน์ (Work From Home การประชุม 
การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน) 

5. Big Cleaning ส าหรับอาคารเรียน และส านักงานของมหาวิทยาลัย 
6. จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย 
7. จัดให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เป็นโรงพยาบาลสนามส ารอง 

ของจังหวัดอุบลราชธานี  
8. เสนอให้กองคลัง ตรวจสอบข้อมูลบัตรนักศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ มีการผูกกับบัญชี

ธนาคารหรือไม่ (ระบบ REG ยังไม่เชื่อมกับระบบของธนาคาร) 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ    
1. มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 และมอบกองแผนงานด าเนินการเรื่องการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้งรวมและยุบเลิกส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายส าคัญที่จะเตรียมความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรภายใน
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาท และสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้อธิการบดี ได้
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. .... 

 บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองแผนงาน ได้ด าเนินการประชุม หารือ และยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. .... 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทายาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
 “มาตรา 15  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 (2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้” 
 2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมพ.ศ. 2562 
 มาตรา 15 วรรคสอง “การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น” 
 2.3 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
 มาตรา 4 วรรคหนึ่ ง  “นอกจากการตั้ งส่ วนราชการตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อมีความจ าเป็นเ พ่ือประโยชน์ ในการด าเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้ งส่วนงานภายในที่ด าเนินงานจากรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ โดยท าเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา” 

 มาตรา 5 “การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา ๔ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. .... 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ข้อ 7 (4) ภาควิชาหรือสาขาวิชา .... ให้เพิ่ม กลุ่มวิชา 
2. ข้อ 7 (3) ศูนย์  มีภาระหน้ าที่ ในการสนับสนุนการวิจั ย การเรี ยนการสอน. . .  

ให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นข้อสังเกตว่าควรตัดออกหรือไม่  
3. ข้อ 11 ตัดค าว่า “อาจ” ออก “ให้กรณีการจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมใน

ระยะแรก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัย....” 
4. ข้อ 14 วรรค 3  เพิ่มข้อความ ให้น าการ “ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการศึกษาและเสนอความเห็นเป็นรายกรณีไปก็ได้  
ทั้งนี้ในกรณีของการยุบเลิกส่วนงานภายในให้น าการรายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินมาประกอบการ
พิจารณาด้วย  

5. ข้อ 18 เพิ่มกลุ่มวิชา 
6. ข้อ 20 เพิ่ม แผนงบประมาณและอัตราก าลัง 
7. เห็นควรให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

ไปในคราวเดียวกัน 
8.ปรับการเขียนวิธีการจัดตั้ง ให้ชัดเจน ข้อ 19 (3) ศูนย์ เสนอตัดค าออก 
9.ปรับวิธีการเขียน ที่มีความซ้ าซ้อน โดยให้ผ่านส านักงานกฎหมายและนิติการ 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประสานส านักงานกฎหมายและนิติการและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.. 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงาน 

วิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบในการอนุมัติการยกเว้นและการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จ านวน ๙ ราย 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติและให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติให้ยกเว้นและคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่จะ
เดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้งและในอนาคตเห็นควรให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการยกเว้นการ
ช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ต่อมาส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อส านักงานกฎหมายและนิติการ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางข้อกฎหมายและความสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานกฎหมายและ
นิติการได้ด าเนินการปรับข้อความให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้แก้ไขรูปแบบของร่างระเบียบฉบับดังกล่าว 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเสนอให้จัดท าเป็น  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามล าดับ ทั้งนี้  ร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากนายโกเมท ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๒ การด าเนินการ มาตรา ๑๕ 
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ และอาจ
มอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ และ (๑๓) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ที่ประชุมประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติและให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ที่ขออนุมัติให้ยกเว้นและคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่จะเดินทาง  
กลับเข้าประเทศอีกครั้งและในอนาคตเห็นควรให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการยกเว้นการช่วยเหลือ
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้ 
1.เห็นควรให้เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการกักตัวของนักศึกษาต่างชาติ เม่ือเดินทาง

มาถึงประเทศไทย  
2.เ ห็ นควรสนั บสนุ น งบประมาณใน อัตราจ านวน  10,000 หรื อ  15,000 บาท  

ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ส านักวิเทศสัมพันธ์ ค านวณอัตราตามความเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัวส าหรับ

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15 ,000 บาท  
แทนการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
   

4.4 การจัดท าบักทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ( Champasack 
University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มานับตั้งแต่พุทธศักราช 2548 จากการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสักในด้านการเกษตร ต่อมาจึงได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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โดยตลอดระยะเวลาที่มีความร่วมมือกันทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
อย่างหลากหลาย อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบคุลากร กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัย
จ าปาสัก จึงแจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการเกิดความต่อเนื่อง อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้อง
ได้ รั บการอนุ มั ติ จ ากอธิ การบดี และผ่ านความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย  
และสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ จักน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นล าดับต่อไป 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (Champasack University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ชื่อผู้ประสานงาน Ms. Manivone Phengsom หัวหน้าหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์  
อีเมล manivone.ps@gmail.com 
สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 

1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 
กับ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (Champasack University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
ด า เนินโครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ ยนข้อมูลและสื่ อทางด้ านวิชาการที่ สนใจร่ วมกัน  
ด าเนินโครงการวิจัยและจัดการประชุมร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
3.1  จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ 
3.2  หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  

ที่ร่วมสร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย
บันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

3.3  ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเนื้อความ  
ในบันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

3.4  บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี  
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จักก าหนดร่วมกันภายหลัง  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ดร.บุญมี พอนสะหวัน ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ให้เพิ่มข้อความในข้อ 3 ....โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  4.5 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), 
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม  ตามที่   
คณะศิลปศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), 
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา และด าเนินงานวิชาการ งานวิจัยทางการจัดการทรัพยากรน้ า วิถีชุมชน  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานภายนอก 
ในต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 จึงพิจารณาและด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและร่างบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
และเสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้อง
ได้ รั บการอนุ มั ติ จ ากอธิ การบดี และผ่ านความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย  
และสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
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การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว   
โดยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จักน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นล าดับต่อไป 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Wisconsin-
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ชื่อผู้ประสานงาน Professor Ian Baird ศาสตราจารย์และผู้อ านวยการศูนย์ CSEAS 
ที่อยู่ Center for Southeast Asian Studies 

Room 207, Ingraham Hall 
1155 Observatory Drive 
Madison, WI  53706 

โทรศัพท์ 608-263-1755 
อีเมล seasia@seasia.wisc.edu 
 

ข้อมูลทั่วไปของ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Wisconsin-Madison ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

The Center for Southeast Asian Studies,University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริ กา 
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นสถาบันวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการบริหารจัดการหลักสูตร  
BA in Asian Studies (Southeast Asian Concentration) แ ล ะ  MA in Southeast Asian Studies  
รวมทั้งหลักสูตร Undergraduate Certificate Graduate Certificate และ PhD minor in Southeast Asian Studies 
และมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากว่า 50 รายวิชา ให้กับ University of Wisconsin-Madison 
อีกท้ัง ยังจัดหาทุนการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษาจากหน่วยงานในเครือข่าย The Center for Southeast Asian Studies 
ส่งเสริมการท าวิจัยภาคสนาม และมีการน านักศึกษาลงภาคสนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จุดเด่นของ The Center for Southeast Asian Studies คือ เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ได้ รับการสนับสนุนจาก National Resource Center for Southeast Asian Studies อย่ าง เป็นทางการ  
ซึ่งมีเพียง 8 หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน Center for Southeast Asian 
Studies at University of Wisconsin-Madison เป็นหนึ่งในล าดับสูงสุดด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ความร่วมมือที่ได้ด าเนินการมาก่อน 
1. งานสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 

- Associate Professor Ian Baird ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  
หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน 

2. การตีพิมพ์หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
- บทความ Opening the Gates of the Pak Mun Dam: Fish Migrations, Domestic Water 

Supply, Irrigation Projects and Politics ในวารสาร Water Alternatives ปีที่ 13 ฉบับที่ 1: 
หน้า 141-159 ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2020 
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- Migrating fish and mobile knowledge: situated fishers’ knowledge and social networks 
in the lower Mekong River Basin in Thailand, Laos and Cambodia ในวารสาร Mobilities 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 หน้า 762-777 ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2019 

- What about the tributaries of the tributaries? Fish migrations, fisheries, dams and 
fishers’ knowledge in North-Eastern Thailand ในวารสาร International Journal of Water 
Resources Development ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2019 

- The World Bank, Hydropower-based Poverty Alleviation and Indigenous Peoples: On-
the-Ground Realities in the Xe Bang Fai River Basin of Laos ในวารสาร Forum for 
Development Studies ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 275-300 ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2017 

- ‘จรยุทธ์วิธี’ ทางสองแพร่งจริยธรรมการวิจัย และ ความเป็นธรรมกับการเมืองเรื่องเขื่อนในลาว ใน
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 35(1): มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

- บทความ The People and their River, the World Bank and its Dam: Revisiting the Xe 
Bang Fai River in Laos ในวารสาร Development and Change ปีที่ 46 ฉบับที่ 5 หน้า 1080-
1105 ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2015 

 

แผนการด าเนนิกิจกรรมความร่วมมือ 
- งานที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และนักศึกษา University of Wisconsin-Madison 
- กิจกรรมความร่วมมือศึกษาวิจัยเรื่องเขื่อนและการประมงในลุ่มแม่น้ าโขง 
- โครงการ The Tracking Change Project สนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลประเทศแคนาดา  
- โครงการ Changes in Rice Farming Project สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารการบินและ

อวกาศ หรือ องค์การนาซา (NASA) 
- โครงการวิจัยและงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า วิถีชุมชน และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา 
 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
4. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University 
of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา  

5. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินงานวิชาการ งานวิจัย ได้แก่ การร่วมเป็นกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่องานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การด าเนินงานวิจัยและเขียนผลงาน
ทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
วิชาการอ่ืนเมื่อมีความสนใจร่วมกัน การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของอีกฝ่ายในเรื่อง
การเดินทาง วีซ่า การวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามก าหนดของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

6. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
3.5 ไม่มีข้อผูกมัดหรือเง่ือนไขทางการเงิน 
3.6 บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี 

7. ก าหนดวันที่จะลงนาม จักก าหนดร่วมกันภายหลัง  
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8. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้มีอ านาจลงนาม ของ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), 
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา (อยู่ระหว่างการพิจารณายืนยัน) 

9. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง ต าแหน่งคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ โดยขอรับมอบอ านาจจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบให้น า เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ  
The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้ 
 1. ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์หารือคณะศิลปศาสตร์ ในรายละเอียดในการแลกเปลี่ยน  

ความร่วมมือทางวิชาการ 
2. ตรวจสอบการลงนามจะสามารถด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับคณะ 
 
มติ ที่ ประชุ ม : เห็ นชอบ มอบส านั กงานวิ เทศสั มพั นธ์  ปรั บแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุม ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้เรียน  
โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพโดยประมวลจริยธรรมดังกล่าว ต้องมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในการปฏิบัติตน มีกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 และมาตรา 76 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 
มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบหมายมหาวิทยาลัย พิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ประกาศใช้ต่อไป 

 บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.30 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 11/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


