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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)
ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 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
การปฏิบัติตนของนั กศึกษาและบุ คลากร ตลอดจนการควบคุมและเฝ้ าระวังโรคในมหาวิทยาลั ยไปแล้วนั้น ทั้งนี้
เพื่อให้ การป้ องกันและเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกาหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในด้ านการจั ดการเรี ยนการสอน และการปฏิ บั ติ ตนของนั กศึ กษาและบุ คลากร เพิ่ มเติ ม
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ให้ จั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์
หรือแบบผสมผสาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่
D : Social Distancingเว้นระยะห่ าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้ าหรื อ
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หน้ ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้ างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
ข้อ ๒ ขอความร่ วมมือนั กศึกษา ที่จะเดินทางจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด
และพื้นที่ควบคุ มสู งสุ ดกลั บมายั งพื้นที่มหาวิ ทยาลั ย ให้ กักตัวเองในที่ พั กอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย และภายหลังจากที่เดินทางมาถึงพื้นที่มหาวิทยาลัย
ให้ นั กศึ กษากั กตั ว เองภายในหอพั กหรื อที่ พั ก อาศั ยในพื้ น ที่ ร อบมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่ า ๑๔ วั น
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๓ ขอให้ นั กศึกษาบั นทึกข้อมูลในระบบประเมินความเสี่ ยงเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
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 ๗๐๔๘๕๐ หรื อ ผ่ า นทาง Official line งานควบคุ ม โรค รพ.ม.อุ บ ลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่ อ คั ด กรองโรค ทั้ ง นี้
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาแนะนาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
ข้ อ ๔ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกที่ ตั้ ง (Work From Home) ในจั ง หวั ด อื่ น ที่ มิ ใ ช่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้บุคลากรที่
เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด และพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด ให้ ร ายงานตั ว ต่ อ งานควบคุ ม โรค
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี และหากบุ คลากรผู้ ใดได้รับคาแนะนาให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้ บุคลากรผู้นั้น
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) สาหรับบุคลากรที่ได้รับคาแนะนาให้กัก
ตัวตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้ อ ๕ มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้การกากับดูแลและอานวยความสะดวกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้ อ ๖ ให้ ค ณะ วิ ท ยาลั ย ส านั ก และทุ ก หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จง
ทาความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 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
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) และค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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2019 (โควิด-19) ตามความสมัครใจ และยังมีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีน
ด้วยเช่นกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจองวัคซีนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการวัคซีนโดยเร็วที่สุด
2. นักศึกษา และบุคลากร สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนที่มหาวิท ยาลั ย
ดาเนินการจองได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัน
เวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเองภายหลังตามความสมัครใจผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือ
เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยตรง (Walk in) ได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนึ่ง วัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจองวัคซีนให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นห้วงเวลา
ที่เร็วที่สุดที่มหาวิทยาลัยได้พยายามประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีน หากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
วั ค ซี น ในก าหนดเวลาที่ เ ร็ ว ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย อาจติ ด ต่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรเข้ า มารั บ การฉี ด วั ค ซี น
จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมพร้อมและติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ และสถานที่ ได้แก่ อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การดาเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ เพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การจั ด สรรและก าหนดฉี ด วั ค ซี น วั น ละ 600 คน
โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 300 คนช่วงบ่าย 300 คน
2. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึง
ประชาชนทั่วไป โดยปกติที่มีการลงทะเบียน ผ่านหมอพร้อม กาหนดจัดสถานที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา โดยความสมัครใจ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
ประธานเสนอที่ประชุม ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงได้มี
ประกาศ เรื่ อ ง มาตรการและการเฝ้ า ระวั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
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(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงฯ
วางมาตรการด้านการเรี ย นการสอน การจั ดกิจกรรม การปฏิบัติงาน และการเดินทางของบุคลากรในสั งกั ด
รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
ข้อ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาดาเนินการดังนี้
5.1 ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนิสิต
นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
5.2 ลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชน
ตามความเหมาะสม
5.3 กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมต่อไป
จากข้อมูลเดิมในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัย 5 มาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา 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
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ร่ว มกัน
พิจารณา มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 เบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือสาหรับนักศึกษา
1. การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จานวน
เงินประมาณ 27,566,000 บาท)
2. การผ่อนผันระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. การลดค่าเช่าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(จานวนเงินประมาณ 800,000 บาท)
4. การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน (จานวนเงินประมาณ 3,511,175 บาท)
5. การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet เป็นต้น
6. สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างการกักตัว เช่น บริการรับ-ส่งอาหาร Delivery
เป็นต้น
มาตรการสาหรับผู้ประกอบการ
1. การยกเว้ น ค่ า สาธ ารณู ป โ ภค (ไฟฟ้ า , ประปา , ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารล้ า งจาน )
สาหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 3 เดือน (จานวนเงินประมาณ 300,000 บาท)
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
1. นโยบายการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และชุ ม ชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย
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2. ให้ มี ร ะบบส ารวจการเดิ น ทางและประเมิ น ความเสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
เพื่ อ การควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(Application Hug UBU)
3. ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภ าพ
(PUI) โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการทางานออนไลน์ (Work From Home, การประชุม,
การปฏิบัติงาน, การเรียนการสอน)
5. Big Cleaning สาหรับอาคารเรียน และสานักงานของมหาวิทยาลัย
6. จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย
7. จั ด ให้ โ รงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธ านี เป็ น โ รงพยาบาลสนามส ารอง
ของจังหวัดอุบลราชธานี
อนึ่ ง สภานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ สน.ม.อบ.2/2564
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรียนอธิการบดี เรื่อง เสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในห้วงที่มีการแพร่ระบาด
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยขอให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา 1 ปี
การศึกษา 2564 ลงร้อยละ 20 ให้มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกไป 60 วัน
และให้มหาวิทยาลัยจัดหาอินเตอร์เน็ตสาหรับการเรียนออนไลน์ภาคการศึกษา 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 โดยขอให้มหาวิทยาลัยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ร้อยละ 20
และให้มีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ระยะ โดยจ่ายร้อยละ 50 ก่อนเปิดภาคการศึกษาและระหว่างภาคการศึกษา
ทั้ ง นี้ หากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามเห็ น ชอบมาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
ในมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2564 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 5
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. มาตรการช่ว ยเหลื อผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
2. ร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2564 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ทั้งนี้ที่ประชุมอภิปรายเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือสาหรับนักศึกษาศึกษา
1. การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. การผ่ อ นผั น ระยะเวลาการช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา โดยให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ อ ง
ขอผ่อนผันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ตามที่ปฏิทินมหาวิทยาลัยกาหนด
3. การลดค่า เช่า หอพักนั กศึก ษา มหาวิทยาลั ย อุ บลราชธานี ร้ อยละ 10 ภาคเรี ยนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
4. การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน
5. การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet
6. สายด่ ว นเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งกั ก ตั ว เช่ น ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
UBU Students โดยสานักงานพัฒนานักศึกษาประสานการรับ -ส่งอาหาร Delivery สาหรับนักศึกษาหอพัก
โดยสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และบริการให้คาปรึกษาสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มาตรการสาหรับผู้ประกอบการ
1. การยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าจ้างเหมาบริการล้างจาน
สาหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 3 เดือน
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค
1. นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
2. ให้ มี ร ะบบส ารวจการเดิ น ทางและประเมิ น ความเสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
เพื่ อ การควบคุม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(Application Hug UBU)
3. ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ
(PUI) โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการทางานออนไลน์ (Work From Home การประชุม
การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน)
5. Big Cleaning สาหรับอาคารเรียน และสานักงานของมหาวิทยาลัย
6. จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย
7. จั ด ให้ โ รงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น โรงพยาบาลสนามส ารอง
ของจังหวัดอุบลราชธานี
8. เสนอให้กองคลัง ตรวจสอบข้อมูลบัตรนักศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ มีการผูกกับบัญชี
ธนาคารหรือไม่ (ระบบ REG ยังไม่เชื่อมกับระบบของธนาคาร)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

-8

-

2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 และมอบกองแผนงานดาเนินการเรื่องการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้งรวมและยุบเลิกส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายสาคัญที่จะเตรียมความ
พร้ อ มของมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ โดยการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รภายใน
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกั บภารกิจ บทบาท และสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้อธิการบดี ได้
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. ....
บัดนี้ กองการเจ้า หน้าที่ ร่วมกับกองแผนงาน ได้ดาเนินการประชุม หารือ และยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. ....
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทายาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ต่อไป
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
“มาตรา 15 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(2) วางระเบี ย บและออกข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และอาจมอบให้ ส่ ว นราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง 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 ง ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแล้ ว เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ภารกิ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจมี ม ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นงานภายในที่ ด าเนิ น งานจากรายได้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทาเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา”
มาตรา 5 “การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา ๔ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา”
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. ....
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 7 (4) ภาควิชาหรือสาขาวิชา .... ให้เพิ่ม กลุ่มวิชา
2. ข้ อ 7 (3) ศู น ย์ มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การวิ จั ย การเรี ย นการสอน...
ให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นข้อสังเกตว่าควรตัดออกหรือไม่
3. ข้อ 11 ตัดคาว่า “อาจ” ออก “ให้กรณีการจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ระยะแรก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัย....”
4. ข้อ 14 วรรค 3 เพิ่มข้อความ ให้นาการ “ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อ ทาการศึกษาและเสนอความเห็นเป็นรายกรณี ไปก็ ได้
ทั้งนี้ในกรณีของการยุบเลิกส่วนงานภายในให้นาการรายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
5. ข้อ 18 เพิ่มกลุ่มวิชา
6. ข้อ 20 เพิ่ม แผนงบประมาณและอัตรากาลัง
7. เห็นควรให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
ไปในคราวเดียวกัน
8.ปรับการเขียนวิธีการจัดตั้ง ให้ชัดเจน ข้อ 19 (3) ศูนย์ เสนอตัดคาออก
9.ปรับวิธีการเขียน ที่มีความซ้าซ้อน โดยให้ผ่านสานักงานกฎหมายและนิติการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประสานสานักงานกฎหมายและนิติการและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ..
ผู้ช่วยอธิ การบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามที่สานัก งาน
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ได้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอความเห็นชอบในการอนุมัติการยกเว้นและการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จานวน ๙ ราย
โดยที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย ฯ มีมติอนุ มัติและให้ มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีดาเนิน การจัด ทารายละเอี ย ด
ค่าใช้จ่ ายที่ ขออนุ มัติให้ ย กเว้น และคืน ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้ กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่ว นตัว ที่จะ
เดิน ทางกลั บ เข้าประเทศอีกครั้ งและในอนาคตเห็ นควรให้ พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการยกเว้นการ
ช่วยเหลือสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ต่อมาสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อสานักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางข้อกฎหมายและความสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสานักงานกฎหมายและ
นิ ติการได้ดาเนิ น การปรั บ ข้ อ ความให้ ส อดคล้ อ งกับระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี ว่าด้ว ยการช่ว ยเหลื อ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้แก้ไขรูปแบบของร่างระเบียบฉบับดัง กล่ าว
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มาตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเสนอให้ จั ด ทาเป็น
(ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ยการช่ว ยเหลื อ ค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบตามล าดั บ ทั้ ง นี้ ร่ า งระเบี ย บดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากนายโกเมท ทองภิ ญ โญชั ย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๒ การดาเนินการ มาตรา ๑๕
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและ
หน้าที่ (๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ และอาจ
มอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ และ (๑๓)
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
ที่ป ระชุมประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่
๒๖ ธั น วาคม ๒๕๖๓ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ละให้ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ด าเนิ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ขออนุ มัติ ให้ ย กเว้ น และคื น ค่าธรรมเนี ย มนั ก ศึ กษาต่ า งชาติใ ห้ กับ นัก ศึ ก ษาต่ างชาติ ทุ นส่ ว นตัว ที่จ ะเดิ น ทาง
กลับเข้าประเทศอีกครั้งและในอนาคตเห็นควรให้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการยกเว้นการช่วยเหลือ
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้
1.เห็นควรให้เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการกักตัวของนักศึกษาต่างชาติ เมื่อเดินทาง
มาถึงประเทศไทย
2.เห็ น ค วรสนั บ สนุ น งบประมาณ ใน อั ต ราจ าน วน 10,000 หรื อ 15,000 บาท
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้สานักวิเทศสัมพันธ์ คานวณอัตราตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือค่า ใช้จ่ายในการกักตัวสาหรั บ
นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
แทนการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบสานักงานวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป
4.4 การจัดทาบักทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ราชอาณาจักรไทย กับ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยอธิ การบดี ฝ่า ยวิเ ทศสั มพัน ธ์ และการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม มหาวิทยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก ( Champasack
University) สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มานั บ ตั้ ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช 2548 จากการสนั บ สนุ น
ทุน การศึกษาแก่บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยจาปาสักเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดฝึ กอบรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสักในด้านการเกษตร ต่อมาจึงได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
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โดยตลอดระยะเวลาที่มีความร่วมมือกันทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
อย่ างหลากหลาย อาทิ การสนั บ สนุ น ทุน การศึกษา กิจกรรมอบรมและพัฒ นาบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัย
จาปาสัก จึงแจ้งความประสงค์จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการเกิดความต่อเนื่อง อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ทั้งนี้ ด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี แ ละผ่ า นความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์ จักนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นลาดับต่อไป
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยจาปาสัก (Champasack University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อผู้ประสานงาน Ms. Manivone Phengsom หัวหน้าหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล
manivone.ps@gmail.com
สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย
กับ มหาวิทยาลัยจาปาสัก (Champasack University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และสื่ อ ทางด้ า นวิ ช าการที่ ส นใจร่ ว มกั น
ดาเนินโครงการวิจัยและจัดการประชุมร่วมกัน และกิจกรรมอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
3.1 จะดาเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์
3.2 หากการดาเนิน กิจ กรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สิ นทางปัญ ญา
ที่ร่วมสร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
บันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอานาจของทั้งสองฝ่ายก่อน
3.3 ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเนื้อความ
ในบันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้
3.4 บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี
4. กาหนดวันที่จะลงนาม จักกาหนดร่วมกันภายหลัง
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ดร.บุญมี พอนสะหวัน ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยจาปาสัก
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีพิจ ารณาให้ ความเห็นชอบให้ นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ให้เพิ่มข้อความในข้อ 3 ....โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบ มอบส านั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสานักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.5 การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS),
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละการศึ ก ษานานาชาติ เสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่
คณะศิลปศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ราชอาณาจั ก รไทย กั บ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS),
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา และดาเนินงานวิชาการ งานวิจัยทางการจัดการทรัพยากรน้า วิถีชุมชน
และเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะศิล ปศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อขอจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานภายนอก
ในต่ า งประเทศ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2563
เมื่อวัน ที่ 1 กัน ยายน 2563 และที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563
เมื่อวัน ที่ 26 กัน ยายน 2563 จึ งพิจ ารณาและดาเนินการตามขั้นตอนที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาและร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฯ (ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ) ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และเสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ทั้งนี้ ด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี แ ละผ่ า นความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
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การมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึ งใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว
โดยสานักงานวิเทศสัมพันธ์ จักนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นลาดับต่อไป
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน
The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of WisconsinMadison ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อผู้ประสานงาน Professor Ian Baird ศาสตราจารย์และผู้อานวยการศูนย์ CSEAS
ที่อยู่
Center for Southeast Asian Studies
Room 207, Ingraham Hall
1155 Observatory Drive
Madison, WI 53706

โทรศัพท์
อีเมล

608-263-1755
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 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
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
อีกทั้ง ยังจัดหาทุนการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษาจากหน่วยงานในเครือข่าย The Center for Southeast Asian Studies
ส่งเสริมการทาวิจัยภาคสนาม และมีการนานักศึกษาลงภาคสนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุดเด่นของ The Center for Southeast Asian Studies คือ เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก National Resource Center for Southeast Asian Studies อย่ า งเป็ น ทางการ
ซึ่งมีเพีย ง 8 หน่ ว ยงานในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาเท่า นั้นที่ ไ ด้รับ การสนับสนุน Center for Southeast Asian
Studies at University of Wisconsin-Madison เป็นหนึ่งในลาดับสูงสุดด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความร่วมมือที่ได้ดาเนินการมาก่อน
1. งานสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
- Associate Professor Ian Baird ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา 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: Onthe-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 10801105 ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 2015

แผนการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
- งานที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และนักศึกษา University of Wisconsin-Madison
- กิจกรรมความร่วมมือศึกษาวิจัยเรื่องเขื่อนและการประมงในลุ่มแม่น้าโขง
- โครงการ The Tracking Change Project สนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลประเทศแคนาดา
- โครงการ Changes in Rice Farming Project สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารการบินและ
อวกาศ หรือ องค์การนาซา (NASA)
- โครงการวิจัยและงานทางวิชาการอื่น ๆ ด้านการจัดการทรัพยากรน้า วิถีชุมชน และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา
สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
4. ลั ก ษณะ เป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University
of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินงานวิชาการ งานวิจัย ได้แก่ การร่วมเป็นกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่องานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การดาเนินงานวิจัยและเขียนผลงาน
ทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บงานวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
วิชาการอื่นเมื่อมีความสนใจร่วมกัน การอานวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของอีกฝ่ายในเรื่อง
การเดินทาง วีซ่า การวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกาหนดของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา
6. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
3.5 ไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขทางการเงิน
3.6 บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี
7. กาหนดวันที่จะลงนาม จักกาหนดร่วมกันภายหลัง
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8. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้มีอานาจลงนาม ของ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS),
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา (อยู่ระหว่างการพิจารณายืนยัน)
9. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง ตาแหน่งคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ โดยขอรับมอบอานาจจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตาแหน่ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติ จากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิ ก ารบดี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดทาบันทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ
The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้
1. ให้ ส านั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ห ารื อ คณะศิ ล ปศาสตร์ ในรายละเอี ย ดในการแลกเปลี่ ย น
ความร่วมมือทางวิชาการ
2. ตรวจสอบการลงนามจะสามารถดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับคณะ
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบ มอบส านั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสานักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุม ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ก าหนดให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระมวลจริ ย ธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบั น อุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้ เรี ยน
โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพโดยประมวลจริยธรรมดังกล่าว ต้องมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในการปฏิบัติตน มีกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม
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 และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ประกาศใช้ต่อไป
บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงนาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(นายจักริน สงวนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

