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ครั้งที่ 11/2564
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
……………………............................…………
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ
๑๐. ผู้ช่วผยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย
๑๒. ผู้ช่วผูยอธิ
้ การบดีฝ่ายวิชาการ
๑๓. ผู้ช่วผยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิ
ทัศน์
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๘. คณบดี
Z คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๒๑. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๒๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ชุตินันท์
รศ.อริยาภรณ์
รศ.ชวลิต

ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ
พงษ์รัตน์
กรรมการ
ถิ่นวงศ์พิทักษ์
กรรมการ

นายฐิติเดช
นางสาวจรวยพร

ลือตระกูล
แสนทวีสุข

กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ์
ผศ.กฤษณ์
นายนภดล
ผศ.อรนุช

กาวาฬ
ศรีวรมาศ
พัฒนะศิษอุบล
ปวงสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายปิยณัฐ

สร้อยคา

กรรมการ

ผศ.ปรีชา

บุญจูง

กรรมการ

ผศ.ณัฏฐ์
ผศ.ถนัดกิจ

ดิษเจริญ
ชารีรัตน์

กรรมการ
กรรมการ

นายนรินทร
นายศักดิ์สิทธิ์
รศ.รุ่งรัศมี
ศ.ศิริพร
ผศ.มงคล
รศ.สุรศักดิ์
นพ.ประวิ

บุญพราหมณ์
ศรีภา
บุญดาว
จึงสุทธิวงษ์
ปุษยตานนท์
คาคง
อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววดียา

เนตรพระ

กรรมการ

นายนิติลักษณ์
นายฐิติพล

แก้วจันดี
ภักดีวานิช

กรรมการ
กรรมการ

-2๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(แทน)ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(แทน)ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
๒๘. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๒. นายเพลิน วิชัยวงศ์
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์

ผศ.สงวน
นายอนุสรณ์
ผศ.อธิพงศ์
นางสาวมนัสดา

ธานี
บรรเทิง
สุริยา
ชัยสวนียากรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวมัณฑนา

เจือบุญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

ลาป่วย

ผู้อานวยการกองแผนงาน
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
นายปิยณัฐ สร้อยคา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยทาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การ
จั ดประชุม และการจั ดช่องทาง รั บฟังความคิดเห็ นของบุ คลากร เป็นต้น ส่ วนการสื่ อสารภายนอกจะใช้วิ ธี การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่ มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการดาเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงรายงานผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 ค าสั่งมหาวิท ยาลั ย อุ บลราชธานี ที่ 912/2564 เรื่ อง การแต่งตั้งผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ประธานแจ้งที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนด้านอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการโดยรวม
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อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกอบมาตรา 65/2 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข พนัก งานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 306 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการศึ ก ษานานาชาติ โดยให้ มี อ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามค าสั่ ง มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานีที่
1800/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หรือตามที่อธิการบดีมอบหมายหรือมอบอานาจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.3 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานแจ้ งที่ประชุ ม ตามที่สภามหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติ ศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสรรหา
ผู้สมควรดารงตาแห่นงคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. 2533 และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
จึงแต่งตั้งให้ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 114 สังกัดคณะนิติศาสตร์
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
ผู้อานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และฝ่ายเลขานุการได้อัพ
โหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
2.2 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ (แทน)เลขานุการประชุมฯ เสนอที่ประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่
19 พฤษภาคม 2564 และฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ อั พ โหลดร่ า งรายงานการประชุ ม ฯ ในระบบ E-meeting
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น
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เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.3 เดิม มติที่ประชุม "เห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือค่ากักตัวสาหรับนักศึกษา
ต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า ประเทศไทยในอั ต ราครึ่ ง หนึ่ ง ของอั ต ราที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 15,000 บาท
และมอบสานักงานวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป"
แก้ไ ขเป็น " มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานีใ ห้ค วามช่ วยเหลื อค่า ใช้จ่า ยในการกักตั วส าหรั บ
นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
แทนการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบสานักงานวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป"
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการจั ด สรรเงิ น ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2564 รวมเป็นยอดจัดสรรจานวน 295,328,935.00 บาท
(สองร้ อ ยเก้ า สิ บ ห้ า ล้ า นสามแสนสองหมื่ น แปดพั น เก้ า ร้ อ ยสามสิ บ ห้ า บาทถ้ ว น) และมี ย อดรอการจั ด สรร
จานวน 114,928,366.03 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสามสตางค์)
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อง การจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
3. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย การจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
4. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย การจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
1. รายงานการจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จาแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จาแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

-5มติที่ประชุม : รับทราบ
1.รายงานการจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จาแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2.รายงานการจั ด สรรเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จาแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการ
วิเคราะห์งบการเงินสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นางสาวมนั ส ดา ชั ย สวนี ย ากรณ์ รั ก ษาราชการแทนรองผู้ อ านวยการ เสนอที่ ป ระชุ ม
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและการด าเนิ น งานส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๒๔ ให้ ผู้ อ านวยการควบคุ ม ดู แ ลและจั ด การให้ มี ก ารจัด ท างบการเงิน
ส่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตภายในหกสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดี ซึ่งทางสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 กันยายน
๒๕63 โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานต่อคณะกรรมการ
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ทั้ ง นี้ ส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีการ
จัดทารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดดาเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียด
นาเสนอผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
การน าเสนองบการเงิ น เพื่ อ พิ จ ารณาก่ อ นน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรัพย์รวม
198,559,478.90 บาท
หนี้สินรวม
86,266,122.56 บาท
ส่วนทุนรวม
112,293,356.34 บาท
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
81,600.00 บาท
รวมรายได้จากรัฐบาล
81,600.00 บาท
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
27,415,579.96 บาท
รายได้จากการรับบริจาค
691,500.00 บาท
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
353,953.27 บาท
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงาน
3,400.00 บาท

-6รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
1,452,783.19 บาท
รายได้อื่น
3,296,597.82 บาท
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
33,213,814.24 บาท
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
33,295,414.24 บาท
ค่าใช้จ่ายจาการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,238,027.00 บาท
ค่าตอบแทน
537,710.00 บาท
ค่าใช้สอย
5,792,523.65 บาท
ค่าวัสดุ
111,321.82 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
2,318,876.16 บาท
ค่าเสื่อมราคา
15,758,239.27 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
17,434,796.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
46,191,493.90 บาท
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
(12,896,079.66) บาท
3. งบรายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
เงินสดคงเหลือต้นงวด
54,819,208.21 บาท
เงินสดรับ :
เงินสดรับจากงบประมาณ
81,600.00 บาท
เงินสดรับจากรายได้อื่น
33,213,814.24 บาท
รวมเงินสดรับ
33,295,414.24 บาท
เงินสดจ่าย :
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,238,027.00 บาท
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
33,220,672.45 บาท
รวมเงินสดจ่าย
37,458,699.45 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) (4,163,285.21) บาท
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
50,655,923.00 บาท
เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
1,049,969.09 บาท
เงินฝากคลัง
49,605,953.91 บาท
รวมเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด
50,655,923.00 บาท
4. รายงานการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ของส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ปีงบประมาณ 2563
4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสินทรั พย์รวม
จานวน 198,559,478.90 บาท ลดลง 12,068,560.73 บาท หรือร้อยละ - 5.73 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ประกอบด้ ว ย (1) สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นจ านวน 59,880,023.57 บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 30.16
ของสินทรัพย์รวม ลดลง 4,539,209.40 บาท หรือร้อยละ - 7.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 50,655,923.00 บาท รายได้ค้างรับ คือ ลูกหนี้นักศึกษาในระบบ REG

-78,494,694.30 และวัสดุคงเหลือ 729,406.27 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 138,679,455.33
บาท คิดเป็ น สั ดส่ ว นร้ อยละ 69.84 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลง 7,529,351.33 บาท หรือร้อยละ - 5.15
เมื่อเทีย บกับ ปี ก่ อน ส่ ว นใหญ่มาจากอาคารที่ ดิน และสิ่ งก่ อ สร้า ง (สุ ทธิ) จานวน 132,729,439.30 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 95.71 และครุภัณฑ์ (สุทธิ) จานวน 5,950,016.03 บาท หรือร้อยละ 4.29
หนี้สินและส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหนี้สินรวม
จ า น ว น 8 6 ,2 6 6 ,1 2 2 . 5 6 บ า ท คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 1 0 0 ข อ ง ห นี้ สิ น แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ทุ น
ลดลง 16,545,780.90 บาท หรือร้อยละ – 16.09 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 15.96
ของหนี้สินรวม มาจาก รายได้รับล่วงหน้า ร้อยละ 22.43 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 13.22 เจ้าหนี้เงินทดรอง
ราชการ ร้อยละ 1.38 เงินประกันรอจ่ายคืนร้อยละ 57.08 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 84.04 มาจากเจ้าหนี้
ระยะยาว ม.อบ. เงิ น คื น มหาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ 100 ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
และสิทธิประโยชน์ มีส่วนของทุนจานวน 112,293,3566.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.55 ของหนี้สิน
และส่วนของทุน เพิ่มขึ้น 4,477,220.17 บาท หรือร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน จานวน 12,896,079.66 บาท เพิ่มขึ้น 2,782,190.23 บาท หรือร้อยละ
27.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้รวมลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่ลดลง
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากการ
ดาเนินงาน จานวน 33,295,414.24 บาท ลดลง 3,519,910.80 บาท หรือร้อยละ – 9.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ประกอบด้ว ย (1) รายได้จ ากงบประมาณแผ่ นดิน จานวน 81,600.00 บาท คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 0.25
ของรายได้รวม ได้งบเพิ่ม 6,100.00 บาท หรือร้อยละ 8.08 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการดาเนินงาน
จานวน 33,213,814.24 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.75 ของรายได้รวม ลดลง 3,526,010.80 บาท
หรือร้อยละ - 0.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ที่ลดลงมาจากรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร
ค่าบ ารุ งหอพั กนั กศึกษา และค่าบ ารุ งการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย) จ านวน 3,400,429.02 บาท หรือร้อยละ
- 11.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานลดลง จานวน 80,794.00 บาท หรือร้อยละ
- 95.96 รายได้ค่าสาธารณูปโภค ลดลง 665,510.07 บาท คิดเป็นร้อยละ - 31.42 (มาจากการรั บรู้ ค่า
กระแสไฟฟ้ า หอพั ก นั ก ศึ ก ษาในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น รายได้ ข องส านั ก ฯ) และรายได้ อื่ น
เพิ่มขึ้น 600,627.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.28 เมื่อเทียบกับปีก่อน (มาจากค่าตอบแทนหรือเงินปันผลการ
จาหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา ค่าตอบแทนการจาหน่ายดอกไม้ ค่าตอบแทนการถ่ายภาพ ค่าตอบแทนการ
จาหน่ายชุดครุย และการรับโอนสินทรัพย์)
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนิ น งานรวม จ านวน 46,191,493.90 บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 ของรายได้ ร วม
ลดลง 737,720.57 บาท หรือร้อยละ - 1.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย คิดเป็นร้อยละ 34.74 (2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ครุภัณฑ์ต่ากว่ามูล ค่า)
คิดเป็ น ร้ อยละ 37.74 (3) ค่าใช้ส อย คิดเป็นร้อยละ 12.54 (4) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 9.17
จากค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานรวม

-84.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 4.35 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.14 แสดงว่าสานักฯ
มี ค วามคล่ อ งตั ว ทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น และถื อ ว่ า มี ส ภาพคล่ อ งปกติ อั ต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวี ย นเร็ ว
(Quick Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสินทรัพย์ที่สามารถ
เปลี่ ย นเป็ น เงิ น สดได้ ง่ า ย 4.30 เท่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 0.13 แสดงว่ า ส านั ก ฯ มี ค วามคล่ อ งตั ว ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพิ่มขึ้นถือว่ามีสภาพคล่องปกติ
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราการหมุ น เวียนของสิ นทรัพ ย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ส านั กบริ ห ารทรั พย์ สิ น และสิ ทธิ ประโยชน์ มีการใช้สิ นทรั พย์ ถาวรก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ 0.24 เท่า
ลดลงจากปีก่อน 0.01 แสดงว่าสานักฯ ใช้สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดีปกติอัตราการหมุนเวี ยนของ
สินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.16 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 แสดงว่าความสามารถในการสร้างรายได้
จากสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน
อัตราส่ ว นหนี้ สิ น รวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.15 เท่า
แสดงให้เห็นว่าสานักฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลงและสานักฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
เนื่ อ งจากอั ต ราส่ ว นยั ง ต่ ากว่ า 2 เท่ า อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม ( Debt to Total Assets)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั กบริ ห ารทรัพย์สินและสิ ทธิประโยชน์ มีอัตราส่ ว นหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
0.43 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า แสดงให้ เห็นว่าสานักฯ มีภาระในการชาระคืนหนี้สินลดลง เนื่องจากมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินรวม
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรต่อรายได้ (Net Profit Margin) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการทากาไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อัตราส่วนนี้
ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง ดี ถ้ า ต่ าแสดงว่ า ส านั ก ฯ มี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง หรื อ รายได้ ต่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายได้ ร่ ว ม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักฯ มีอัตรากาไรต่อรายได้เท่ากับ - 38.73% ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
- 11.26% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ มี อั ต ราส่ ว นเท่ า กั บ - 27.47% แสดงว่ า ส านั ก ฯ
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดผลตอบแทนในการทากาไรลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการ
ดาเนินงานที่ลดลงเท่ากับร้อยละ - 9.56
อั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ (Return on Asset : ROA) อั ต ราส่ ว นนี้ จ ะแสดง
ประสิ ท ธิ ภ าพของฝ่ า ยบริ ห ารในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ก่อให้ เกิดกาไรมากน้ อยเพีย งใด อัตราส่ ว นยิ่งสู งแสดงว่าการใช้สิ นทรัพย์มีประสิ ทธิภ าพสู ง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สานักฯ มีอัตราส่วนผล ตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ - 6.49% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ - 4.80% แสดงว่าสานักฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่
ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกาไรลงลง
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔)

-9ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. คณะกรรมการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีมติเห็นชอบรายงานงบการเงิน
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
2. คณะกรรมการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์งบ
การเงิน ประจาปี พ.ศ. 2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
สอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และรายงานวิเคราะห์งบการเงินสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย อุ บลราชธานี เรื่ อง นโยบายและมาตรการในการจัด กิจ กรรม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2564
รองอธิ การฝ่า ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เ ก่าสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุม โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดนโยบายและมาตรการ ในการจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ (กิ จ กรรมรั บ น้ อ งใหม่ )
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่
และปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับ
นักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือแจ้งเวียน ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ทั้งเพื่อกาหนดการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับดาเนินการการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) หรื อ ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
จึงจาเป็นต้องกาหนดนโยบายและมาตรการโดยออกเป็นประกาศฉบับดังกล่าวนี้
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533
2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ประสานสานักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบและข้อความในประกาศ
2. ปรับการเขียนในข้อ 19 ควรเพิ่มและปรับข้อความการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. ข้อ 14 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีได้เฉพาะในสโมสรนักศึกษาเท่านั้น...
ให้ปรับแก้ไขเป็น ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
4. ระบุและกาหนดผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ในประกาศ

- 10 5. ให้เพิ่มหมวด การกากับติดตามและผู้มีอานาจในการรับผิดชอบ
มติ ที่ประชุ ม : เห็น ชอบ มอบสานักงานพัฒนานักศึกษาปรั บแก้ไ ขตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป
4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 6)
ผู้ ช่ วยอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ชาการ เสนอที่ ประชุ ม ด้ ว ย งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและประมวลผล
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43
แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2550
โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจาคณะสั งกัดของผู้สาเร็จการศึ กษา
เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 6/2564) จาแนกตามระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท
จานวน 7 คน ดังนี้
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 6 คน
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 6 คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี จานวน 1 คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน 5 คน
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 คน
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 1 คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน 1 คน
2. ระดับปริญญาเอก จานวน 5 คน ดังนี้
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 4 คน
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 4 คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี จานวน 2 คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์ จานวน 2 คน
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 คน
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 1 คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 1 คน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 43 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกาหนด และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยวันที่สาเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจาคณะมีมติรับรอง
การสาเร็จการศึกษา
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คณะกรรมการประจ าคณะสั ง กั ด ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต รวจสอบและรั บ รองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ าแนกเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 7 คน และระดั บ ปริ ญ ญาเอก
จ านวน 5 คน รวมทั้ ง หมดจ านวน 12 คน (ขอความเห็ น ชอบครั้ ง ที่ 6/2564) เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
4.4 การจัดทาบันทึกข้อตกลงการบริ หารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอมวาริน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สวทช. พัฒนาและปรับปรุงพั นธุ์
ข้าวจนสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวดีเด่น ที่ให้ผลผลิตสูง สามารถทนน้าท่วมฉับพลันได้ดี และต้านทานโรคไหม้
RGD 07343-9-28-12-3B-B-B-3B หรือ “หอมวาริน” นั้น คณะผู้ดาเนินงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวมีความเห็น
ร่วมกันในการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ “หอมวาริน” กับกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สวทช. เป็นผู้ดาเนินการเรื่องจัดเตรียมเอกสาร ยื่นขอจดทะเบียนฯ และจัดทาร่าง
บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอม
วาริน โดยขอให้ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคาในบันทึก
ข้อตกลง และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นั้น
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงฯ ต่อสานักงานกฎหมายและนิติการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคา ซึ่งสานักงานกฎหมายและนิติการได้นาร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
หน่ ว ยงาน และองค์การในประเทศและต่า งประเทศ ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี ที่ 9/2564
ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ มีมติให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะดาเนินการตาม
ขั้ น ตอนต่ อ ไป ดั ง นั้ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ย ฯ จึ ง น าเรี ย นคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบั น ทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอมวาริน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รั บการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
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มติที่ป ระชุม คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองบัน ทึ ก ข้ อตกลงความร่ว มมื อทางวิช าการกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์การในประเทศและต่างประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2564 มีมติ “ให้หน่วยงาน (สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ) เสนอร่างบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ หากคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็น จึงให้
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นนั้นต่อไป”
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง
การบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอมวาริน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ที่ประชุมมีความเห็นว่าเป็นลักษณะสัญญา ให้นาเสนอสานักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
2. สานักส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ควรมีการวางกรอบการพิจารณาเรื่องของสัดส่วนของการ
แบ่งผลประโยชน์
มติที่ประชุม : มอบ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประสานกับสานักงานกฎหมายและ
นิติการ เพื่อนาเสนออธิการบดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าบันทึก
ข้อตกลงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอม
วาริน เป็นลักษณะของสัญญา
4.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามที่ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(TSEN) ครั้งที่ 1 กาหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาบันทึกข้อตกลง (ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน
2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564) ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 กันยายน 2564
ในการนี้ สมาชิกกับเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) จึงได้ร่างบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการเครื อ ข่ า ยศู น ย์ เ ครื อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย (Thailand Scientific
Equipment Center Network: TSEN) ครั้งที่ 2 ระหว่าง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันอีก 21 แห่ง โดยมีวัถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศใน
ด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การบริหารจัดการ การดาเนินการ การวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิช าการ
การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การซ่อมบารุงรักษาเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา
2. สนั บ สนุ น การใช้ประโยชน์ของเครื่องมือและการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายทุกฝ่าย
3. พั ฒ นาค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในระหว่ า ง
สมาชิกเครือข่ายทุกฝ่าย
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5. สร้ างความเชื่อมโยง ประสานงานกับหน่ว ยงานหรื อเครื อข่ ายที่มีลั กษณะคล้ ายกัน ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
6. ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงานภายนอกในประเทศต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ
จากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand
Scientific Equipment Center Network: TSEN) ระหว่ า ง ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันอีก 21 แห่ง
2. วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศในด้าน
ต่าง ๆ อันได้แก่ การบริหารจัดการ การดาเนินการ การวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการ
วิชาการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
บุคลากร การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
2. สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ ข องเครื่ อ งมื อ และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สมาชิกเครือข่ายทุกฝ่าย
3. พั ฒ นาค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบั ติ ร่ว มกั นในระหว่า ง สมาชิ ก
เครือข่ายทุกฝ่าย
4. ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง และนโยบายต่อภาครัฐในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. สร้ า งความเชื่ อ มโยง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ เครื อ ข่ า ยที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
6. ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
ขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ร่วมกัน ดังนี้
1. กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์
2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์
3. กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์
4. กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ
5. กลุ่มซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
6. กลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
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5. ผูล้ งนามของอีกฝ่าย แจ้งภายหลัง
6. ผู้ ล งนามของ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชุ ติ นั น ท์ ประสิ ท ธิ์ ภู ริ ป รี ช า
ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กองกลางตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่า
๑. การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือ
ภายในประเทศในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การบริหารจัดการ การดาเนินการ การวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและ
บริการวิชาการ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ การซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จึงเป็นการดาเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้มีการกาหนดว่าคู่ความร่วมมือจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อ
หนึ่งข้อใดจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือสามารถใช้สิทธิดาเนินการทางคดีได้ จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
ทั้งนี้ มีประเด็นข้อสังเกตตามข้อ 7 กรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดแก่
สมาชิกเครือข่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือโครงการย่อยภายใต้บันทึก
ข้อตกลงนี้ของสมาชิกเครือข่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญา หรือ
สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก ตามข้อ 7 วรรคสอง และหากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าสมาชิกเครือข่าย
ฝ่ า ยใดกระท าการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และ/หรื อ สิ ท ธิ ใ ด ๆ ตามกฎหมายของบุ ค คลภายนอกจริ ง
สมาชิกเครือข่ายฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้ ง หมดด้ ว ยตนเอง และแทนสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยฝ่ า ยที่ เหลื อ ทั้ ง หมดโดยประการทั้ง ปวง ตามข้ อ 7 วรรคสาม
จะถือเป็นสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่
3. ขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย ระบุเพียงแต่ว่า จะร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ไม่ได้ระบุว่าในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในการดาเนินการอย่างไร
4. หากการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกาหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้
ลงนาม ไม่ต้องขอรับมอบอานาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ
๕. รูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือดังกล่าวไม่ เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่ านการ
พิจารณาจากสานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ หากที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วเห็นควรมอบ
ส านั กงานกฎหมายและนิ ติการดาเนิ น การปรับรูปแบบให้ เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่ านการพิจารณาจาก
สานักงานอัยการสูงสุด ก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
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1. คณะทางานศูน ย์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่
19 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการเครื อ ข่ า ยศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย ( Thailand Scientific
Equipment Center Network : TSEN)
มติ ที่ประชุม : เห็นชอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือโครงการเครื อข่ายศูนย์เครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN) และมอบกองกลาง ประสาน
สานักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อคิดเห็นเนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี
4.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมื อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิ สาหกิ จเริ่ มต้ น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ระหว่ าง
ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เสนอที่ ป ระชุ ม ด้ ว ยอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารออมสิน” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. โครงการออมสิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มมื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง
ด้วยวิธีการที่จะตกลงร่วมกันต่อไป
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม (SMEs) มีวัตถุป ระสงค์ร่ว มมื อ กัน ในการสนับ สนุน และส่ ง เสริ มผู้ ป ระกอบการ Startup
และ SMEs ให้ มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการดาเนิ นธุรกิจ และประกอบอาชี พ พร้อมทั้งสนับสนุ น
ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ทั้งนี้ ด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
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สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง
ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค์
2.1 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่เห็นชอบ
ร่วมกัน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง
ด้วยวิธีการที่จะตกลงร่วมกันต่อไป
2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
Startup และ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการดาเนินธุรกิจและประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการ
ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
3.1 ขอบเขตความร่วมมือของธนาคาร
(1) โครงการออมสิ น ยุ ว พัฒ น์รักษ์ถิ่น ธนาคารตกลงพิจารณาให้ การสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หลั ง จากสถานศึ ก ษาได้ น าเสนอแผนการการพั ฒ นาให้ ธ นาคารรั บ ทราบ ทั้ ง นี้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษา เป็นดุลพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาให้ตามความจาเป็น
และความเหมาะสม
(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ที่มีศักยภาพในอนาคต
รวมถึงให้ การสนั บ สนุ นแหล่งเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อตั้งกิจการ พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการ
หรือขยายกิจการ ทั้งในส่วนของเงินร่วมลงทุนผ่าน SMEs private Equity Trust Fund โดยธนาคาร
และการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินร่วมลงทุนและการให้สินเชื่อภายใต้บันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฉบั บ นี้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของธนาคารที่ จ ะพิ จ ารณาตามความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของธนาคาร
3.2 ขอบเขตความร่วมมือของสถานศึกษา
(1) สถานศึกษาตกลงให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน และยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง เติบโตและยั่งยืน
(2) สถานศึกษาตกลงควบคุมและติดตามการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และแจ้งผลการดาเนินการให้ธนาคารรับทราบ
(3) สถานศึกษาตกลงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานศึกษา และตกลงไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะที่อาจส่งผล
ทาให้ธนาคารเสื่อมเสีย
(4) สถานศึกษาตกลงให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs
ที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการสนับสนุนต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงแนะนาธนาคาร
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ประกอบธุรกิจ
4. กาหนดวันที่จะลงนาม เดือนมิถุนายน 2564
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นางปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up ผู้รับมอบอานาจ
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กองกลาง ได้ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในเบื้องต้นแล้วพบว่า
1. บั น ทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลั ย อุบลราชธษนี กับธนาคารออมสิ น ภายใต้โ ครงการ
เดียวกัน ได้ลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และระยะเวลาได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคาร
ออมสินจึงได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2. ในร่างบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่มีประเด็นที่แตกต่างจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม คือ การเพิ่ม
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งกองกลางได้ดาเนินการตรวจสอบกับอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ ประสงค์ทาความร่วมมือเพียงโครงการเดีย ว คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3. สืบเนื่องจากข้อ 2 ทางธนาคารออมสินชี้แจงว่า เนื่อ งจากธนาคารได้จัดทาบันทึกข้อตกลงใน
ลักษณะเดียวกันนี้ กับหน่วยงานอีกประมาณ 80 แห่ง จึงมีความจาเป็น ต้องใช้บันทึกข้อตกลงในรูปแบบเดียวกัน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่
12 พฤษภาคม 2564 มี ม ติ ใ ห้ ก องกลางเสนอ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฉบั บดั ง กล่ า ว
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ก่ อ น หากผลการพิ จ ารณาเป็ น ประการใด
ให้แจ้งมายังสานักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอปรับหัวข้อบันทึกความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
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ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME)
2. ประเด็นของนักศึกษาในบทบาทของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลางประสานกับสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และส่งสานักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อดาเนินการต่อไป
4.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามบันทึกข้อความ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604.16.1.14/0782 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โรงพยาบาลฯ
ขอหารื อ การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ กั บ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดสรรเงินงบประมาณและลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและลดความรับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ นั้น
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงานภายนอกในประเทศต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ
จากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ หน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 84พรรษา สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินงบประมาณและลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและลดความ
รับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
3.1 หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1. ตรวจสอบข้อมูลความและความถูกต้องเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน
2. แจ้งจานวนเงินการจัดสรรให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
3. โอนเงินให้หน่วยปฏิบัติพร้อมแจ้งการโอนเงินให้ทราบ
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1. บันทึกข้อมูลการปฏฺบัติการในระบบ ITEMS
2. ออกใบเสร็จรับเงินให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
4. กาหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่า ย คือ เรื ออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กองกลาง ได้ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในเบื้องต้นแล้วพบว่า
1. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเป็ น การสนั บ สนุ น งบประมาณให้ มหาวิ ท ยาลั ย
(โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ) ด าเนิ น งานตามแนวทางการจ่ า ยเงิ น กองทุ น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
เพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ด หนุ น หรื อ ชดเชย การปฏิ บั ติ ง านด้า นการแพทย์ฉุ ก เฉิ น โดยสถาบั น ฯ จะโอนเงิ น ให้ ห น่ว ย
ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) โดยตรง และให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงิน
2. รูปแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติส่งให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา เป็นรูปแบบที่ใช้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการและโรงพยาบาลทั่วประเทศ แต่ไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่าน
การพิ จ ารณาจากส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ดตามที่ ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติก ารแจ้ งเวีย นให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในต่ า งประเทศจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี แ ละผ่ า นความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
2. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2564 มีมติให้กองกลางเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ความเห็นก่อน หากผลการพิจารณาเป็น ประการใดให้แจ้งมายังสานักงานกฎหมาย
และนิติการเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. แก้ไขข้อ 2 หน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชน เป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุม มี ค วามเห็น ว่ า บั น ทึ กความร่ ว มมื อ ดั งกล่า วมี ลั ก ษณะเป็น ข้ อตกลง จึงขอให้
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประสานข้อมูลกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าสามารถ
ปรับได้หรือไม่
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4. ตรวจสอบชื่อตาแหน่งผู้มีอานาจลงนาม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขปรั บแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และประสานสานักงานกฎหมายและนิ ติ ก าร
ตรวจสอบข้อมูลและนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป
4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมื อการส่งเสริ มการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่าง บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จากัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จากัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ นั้น
ทั้งนี้ ด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จากัด เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง
บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จากัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
สถาบันและมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้
3.1 ประสานความร่ ว มมื อในการส่ ง เสริ มสนับสนุน ทางวิช าการ อาทิ การจัดทาหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3.2 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์
3.3 ร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานในแต่ละกรณี โดยจัดทารายละเอียดการดาเนินการ
เป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้
4. กาหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง
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6. ผูล้ งนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่มมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัท เอเชีย เซ็ นเตอร์
จากัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบในหลั ก การ ให้ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ จั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม
และมอบกองกลาง ประสานสานักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทา
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงาน และองค์ ก รในประเทศและ
ต่างประเทศต่อไป
4.9 บัน ทึกข้อตกลงความร่ ว มมื อ เรื่ อง การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon
2021) ภายใต้ โ ครงการยกระดั บเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้ า งรากแก้วให้
ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย สานักงานส่งเสริม
บริ ห ารงานวิ จั ย ฯ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ค วามประสงค์ จั ด ท า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
เรื่อง การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตาบล (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 โดยบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
(มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ต าบล สร้ า งรากแก้ ว ให้ ป ระเทศ) ให้ ส ามารถเข้า ใจปั ญ หา คิ ด วิ เ คร าะห์ และระดมความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่ เป็นศูนย์กลาง
หรือเป้าหมาย (Problem-based Learning)
2. เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon)
อย่างน้อย 300 แนวทาง/นวัตกรรม
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ด้วยการจัดทาบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการ
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การจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เลขที่ ๓๒๘
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สรุปสาระสาคัญในบันทึกข้อตกลงฯ
1. ลักษณะ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)
ภายใต้โ ครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสั งคมรายตาบล (มหาวิทยาลั ยสู่ ตาบล สร้างรากแก้ว ให้
ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดม
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการ
ในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning)
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon)
อย่างน้อย 300 แนวทาง/นวัตกรรม
2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
สถาบันและมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้
3.1 ประสานความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ อาทิ การจั ด ท าหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3.2 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์
3.3 ร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานในแต่ละกรณี โดยจัดทารายละเอียดการดาเนินการเป็น
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้
4. กาหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ส านั กงานกฎหมายและนิติ การได้ต รวจสอบพิ จารณาร่ างบั นทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ
ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ส านั ก งานส่ ง เสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ย ฯ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแฮกกาธอน
(U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
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ตาบลแบบบูร ณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตาบล สร้างรากแก้ว ให้ ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์
และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการใน
พื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) จึงเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมอยู่ภายใต้
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนราชการ
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙(๒) มีศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิ ไล ตาแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บังคับบัญชา จึงเป็นผู้มีอานาจกระทาแทนสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีอานาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว การลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกาหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนาม เว้นแต่ อธิการบดีจะได้มอบ
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก็จะต้องขอรับมอบ
อานาจจากอธิการบดีต่อไป
๓. เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้มีการกาหนดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อหนึ่งข้อใดจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือสามารถใช้สิทธิดาเนินการทางคดีได้และไม่มีข้อผูกพันในลักษณะ
สัญญาทางแพ่ง จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จากการตรวจสอบพบว่า ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวฉบับที่สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกร่างดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณา
จากสานักงานอัยการสูงสุด รายละเอียดปรากฏตามตัว อย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนบท้ายนี้ และจากการ
ประสานงานที่ผ่านมาพบว่าสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีแนวทางที่จะ
ไม่แก้ไขรูปแบบของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
๔. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วไม่ต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่ น กรองการจั ดทาบั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการกับสถาบันการศึกษา หน่ว ยงาน และองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. ตามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ ๒ วรรคสองเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือข้อ ๙ การยกเลิกโครงการจะต้องแก้ไขการส่งมอบงานไม่ครบจากข้อ ๘ เดิมเป็นข้อ ๗ เพื่อให้มีความถูกต้อง
ตรงตามหัวข้อในเรื่ องนั้น ๆ และข้อ ๘ เงื่อนไขอื่น ๆ ๘.๒ กาหนดว่า “เอกสารและข้อมูลประกอบการจัด ทา
โครงการ หรือรายงานผลการดาเนินงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้การอุดหนุน การนาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้การอุดหนุน ” นั้น เป็นข้อตกลงที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา (๑๕)(๒)
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ

- 24 จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็ นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบล (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ที่ประขุมมีการอภิปราย และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นข้อสั่งการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นอานาจของ
อธิการบดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประสานสานักงานกฎหมาย
และนิติ การน าเสนออธิ การบดี เ พื่ อ ลงนามบัน ทึ กข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ของสานัก งานปลั ดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็น
ข้อสั่งการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นอานาจของอธิการบดีในการลงนาม
บันทึกข้อตกลง
4.10 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ แ ละเครื อ ข่า ย เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สานัก ศูนย์ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ คณะหนึ่ง ประกอบด้ วย ข้อ 6.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึง่ แต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยจานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
14/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และหมดวาระการดารงตาแหน่งลงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับ
การประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ราย นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อานวยการสานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเครื่องมือออนไลน์และเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียน

- 25 การสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) และ Massive Open Online Courses (MOOCs)
คาดว่าจะช่วยแนะนาด้านการขับเคลื่อน active learning และ LMS mooc ของมหาวิทยาลัย
2. นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส , กรรมการผู้จัดการ
(Managing Director) บริ ษั ท คลั ส เตอร์ คิ ท จ ากั ด (Cluster Kit Co., Ltd.) และอาจารย์ พิ เ ศษภาควิช าระบบ
สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ศูนย์ไทย
กริดแห่งชาติ มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่หลายระบบ เป็นวิทยากรบรรยาย
ทางคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน High Performance Computing (HPC) และการประมวลผล
ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) คาดว่าจะช่ว ยในด้านการพัฒ นาระบบ server เพื่อทางานที่ concurrent users
จานวนมาก ๆ และช่วยแนะนาการทาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ Big data ของข้อมูล
ของสานักและมหาวิทยาลัย
3. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ ได้รับแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สานัก ศูนย์
พ.ศ.2540
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สานัก ศูนย์
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
ผ่านความเห็นชอบประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย
มติที่ประชุม : เห็น ชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ดร.วรสรวง ดวงจินดา
2) นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
3) ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์
4.11 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง อัตราค่า ธรรมเนียมห้องพั กพิเ ศษ
สาหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่ โ รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดหอผู้ป่วยพิเศษให้บริการรับผู้ป่วยนอน
ในโรงพยาบาล โดยเป็นห้องพักแบบพิเศษที่ใช้นอนค้างคืน มีลักษณะเป็นห้องพิเศษเดี่ยว จานวน 8 ห้อง และห้อง
พิเศษรวม จานวน 4 ห้อง รวมถึงมีสิ่งจาเป็นในการอานวยความสะดวกสาหรับผู้ป่วยรายบุคคล โดยเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษสาหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... เพื่อเป็นการ

- 26 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระเงินเพิ่มต่อวันสาหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัยจากการดาเนินงานของส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 8 วรรคสอง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และร่างประกาศฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 และต่อมาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารสุขได้ส่งร่างประกาศให้สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาให้ความเห็น
สานักงานกฎหมายและนิติการมีบันทึกข้อความที่ อว.0604.1.10/621 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2564 แจ้ ง ให้ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ด าเนิ น การเสนอร่ า งประกาศดั ง กล่ า วต่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
ในการนี้ โ รงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง ขอเสนอ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มห้ อ งพั ก พิ เ ศษส าหรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ... เพื่อให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. การประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2. ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่
อว 0604.1.10/621 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มห้ อ งพั ก พิ เ ศษส าหรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ...
ทั้งนี้ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มคานิยาม บุคคลทั่วไป/การพิจารณาผู้มีอุปการคุณ/ห้องพัก
2. ควรแยกตารางประเภทผู้เข้ารับบริการ ข้าราชการ.พนักงานส่วนท้องถิ่น และแยกอัตรา
ค่าบริการ
3. ชื่อประกาศในข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
ค่า ธรรมเนียมอัต ราห้ องพัก พิเ ศษ และค่า ธรรมเนีย มที่ต้ อ งชาระเงิน เพิ่ มต่ อ วัน ส าหรั บ ผู้เ ข้ า รั บ บริ การใน
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี พ.ศ....” ไม่ตรงกับชื่อหั วเรื่ องประกาศ “ประกาศมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่ อง อัต ราค่า ธรรมเนียมห้องพักพิเ ศษสาหรั บผู้เข้า รับบริ การในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2564”
4. ปรับรูปแบบการเขียน และตารางอัตราให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย
5. การระบุห้องพิเศษว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ให้ชัดเจน
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไข
และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
4.12 ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารงานขององค์กร ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็นการ

- 27 ควบรวมหน่วยงานเพื่อให้มีการบริหารงานในองค์กรเกิดความคล่องตัว สอดรับกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่
ปรั บ เปลี่ ย นไป สามารถดาเนิ น งานได้อย่ างเต็มศักยภาพระหว่างกองแผนงานและส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ (ภารกิจงานพัฒนาระบบและกลไกล และภารกิจงานติดตามประเมินผลสารสนเทศ) เพื่อ
ลดการปฏิบัติงานที่มีความซ้าซ้อน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
ทาให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
โดยบูรณาการควบรวมหน่ว ยงานเพื่อความคล่ องตัว ในการบริห ารงาน จากโครงสร้างเดิม 2
หน่วยงาน เป็น 1 หน่วยงาน ดังตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานเดิม-ใหม่
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานเดิม-ใหม่
โครงสร้างส่วนงาน เดิม
โครงสร้างส่วนงาน ใหม่
1) กองแผนงาน
1) กองแผนงาน
2) สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
1.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานย่อย
โดยบู ร ณาการควบรวมภารกิจ/ภาระงานภายใต้ส่ ว นงานเพื่อลดความซ้าซ้อนของภาระงาน
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ดังตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานย่อยเดิม-ใหม่
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานย่อยเดิม-ใหม่
โครงสร้างส่วนงานย่อย เดิม
โครงสร้างส่วนงานย่อย ใหม่
1) กองแผนงาน
1) กองแผนงาน
1. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2. กลุ่มงานแผนงบประมาณ
2. งานพัฒนาคุณภาพองค์กรและสารสนเทศ
3. กลุ่มงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3. งานงบประมาณ
4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4. งานบริหารทั่วไป
2) สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
1. งานพัฒนาระบบและกลไก
2. งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
3. งานบริหารทั่วไป
1.3 ภาระงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานย่อยใหม่
จากการบู ร ณาการควบรวมภารกิ จ/ภาระงานภายใต้ ส่ วนงานย่ อย เพื่ อลดความซ้ าซ้ อนของ
ภาระงาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานย่อยใหม่ดังนี้
1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
1.1 จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน แผนปรามปรามการทุจริต คารับรองการปฏิบัติราชการ
1.2 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ฯ
1.3 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
1.4 ศึกษาและวิเคราะห์สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (ระบบนิเวศทางธุรกิจ)
2. งานพัฒนาคุณภาพองค์กรและสารสนเทศ
2.1 ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
2.2 ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร
2.3 รวบรวม วิเคราะห์และนาส่งข้อมูลเพื่อการจัดอับดับมหาวิทยาลัย
2.4 รวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

- 28 2.5 พัฒนาระบบการจัดการความรู้
3. งานงบประมาณ
3.1 จัดทาคาของบประมาณ
3.2 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3 บริหารและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.4 วิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุนและต้นทุนต่อหน่วย
4. งานบริหารทั่วไป
4.1 บริหารเอกสาร
4.2 บริหารงานบุคคลการเงินและพัสดุ
4.3 ประสานงานและบริการ
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน (เดิม)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ (เดิม)

- 29 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน (ใหม่)

1.5 โครงสร้างรายละเอียดบุคลากรแต่ละส่วนงาน
อัตรากาลังทั้งหมดของหน่วยงานภายหลังปรับโครงสร้างกองแผนงาน มีจานวนทั้งหมด 16 คน
สามารถจาแนกตามประเภท และรายละเอียดดังตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองแผนงาน ดังนี้
1) ข้าราชการ
จานวน
5
คน
2) พนักงานเงินงบประมาณ
จานวน
5
คน
3) พนักงานเงินรายได้
จานวน
5
คน
4) ลูกจ้างประจา
จานวน
1
คน
รวมทั้งหมด
16 คน
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองแผนงาน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร จานวน 2 คน
1 ดร.ฐิตเิ ดช ลือตระกูล
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร
2 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้อานวยการกองแผนงาน
บุคลากร (ข้าราชการ) จานวน 3 คน
1 นางนิตยา ศรีใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
2 นางสุรางคณา แสนทวีสุข เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป
ชานาญการ
3 นางสุจิตร ทรงสุคนธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงาน

วุฒิการศึกษา

หน่วยงานเดิม

ส่วนงานใหม่

หมายเหตุ

ปริญญาเอก

ข้าราชการ

ปริญญาโท

ข้าราชการ

ปริญญาโท

กองแผนงาน

งานงบประมาณ

ข้าราชการ

ปริญญาตรี

กองแผนงาน

งานงบประมาณ

ข้าราชการ

ปริญญาตรี

กองแผนงาน

งานบริหารงาน
ทั่วไป

ข้าราชการ

- 30 ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองแผนงาน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
บุคลากร (พนักงานเงินงบประมาณ) จานวน 5 คน
1 น.ส.วิริญญา ชูราษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
2 นายรัฐพล แม่นธนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

วุฒิการศึกษา

หน่วยงานเดิม

ปริญญาโท

กองแผนงาน

ส่วนงานใหม่

งานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ปริญญาโท สานักงานพัฒนา
งานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพองค์กร
และงาน
สารสนเทศ
3 น.ส.สิรินทรา พุฒจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี
กองแผนงาน
งานนโยบาย
ปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์
4 น.ส.นันทวรรณ มาติยะภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี
กองแผนงาน งานงบประมาณ
ปฏิบัติการ
5 น.ส.พรนภา มาตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี
กองแผนงาน งานงบประมาณ
ปฏิบัติการ
บุคลากร (พนักงานเงินรายได้) จานวน 5 คน
1 น.ส.เต็มศิริ ชิดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี สานักงานพัฒนา งานนโยบาย
ปฏิบัติการ
คุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์
2 นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี
กองแผนงาน
งานนโยบาย
ปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์
3 น.ส.ทัศนีย์ สาคะริชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี สานักงานพัฒนา
งานพัฒนา
ปฏิบัติการ
คุณภาพการศึกษา คุณภาพองค์กร
และงาน
สารสนเทศ
4 ว่าที่ รต.หญิง สายใจ จันเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี สานักงานพัฒนา
งานพัฒนา
ปฏิบัติการ
คุณภาพการศึกษา คุณภาพองค์กร
และงาน
สารสนเทศ
5 นายบัณฑิต บุญจูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี
กองแผนงาน งานงบประมาณ
ปฏิบัติการ
บุคลากร (ลูกจ้างประจา) จานวน 1 คน
1 นายอุบล ถานะ
นักการภารโรง
ปริญญาตรี
กองแผนงาน
งานบริหารงาน
ทั่วไป

หมายเหตุ
พนักงานเงิน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
รายได้
พนักงานเงิน
รายได้
พนักงานเงิน
รายได้
พนักงานเงิน
รายได้
พนักงานเงิน
รายได้
ลูกจ้างประจา

- 31 โครงสร้างอัตรากาลังและสายบังคับบัญชากองแผนงาน (ใหม่)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของกองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
รองรับการปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และสนับสนุนการดาเนินงานพันธกิจและนโยบายในด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน เพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อไป
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
3. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2543
4. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
5. พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บบริ การราชการกระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. ที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
2. ที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน เพื่อจักนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม: เห็นชอบ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน และเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.13 ปฏิ ทิ น แนวทางและนโยบายการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานได้จัดทาปฏิทิน แนวทางและ
นโยบายการจัดทาและการจั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การจัด ทา

- 32 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทันกาหนดเวลาในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น กองแผนงานได้กาหนด
ปฏิทินและแนวทางการจัดทาและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2565 คณะ/วิทยาลัย/สานัก
1.1) ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สานัก เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
1.2) แจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย/สานัก เพื่อจัดทาแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
1.3) กองแผนงาน ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/สานัก ทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น (รายได้จากการ
บริ ห ารจั ดการหลั กสู ตร Non Degree หรื อหลั กสู ตรรูปแบบใหม่ รายได้จากการใช้ประโยชน์ผ ลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก รายได้จากแหล่งทุนบริการวิชาการภายนอก
รายได้จากเงินบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่าง ๆ รายได้
จากโรงพยาบาล รายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ) ตามแบบฟอร์มประมาณการ
รายรับเงินรายได้ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
1.4) คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT ในระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
1.5) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
(1) กรอบงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(2) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่ าวัสดุการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
(3) แผนความต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
1.6) คณะ/วิทยาลัย/สานัก นาส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT มายังกองแผนงาน และนาส่งแผนความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยั ง ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนความต้องการจัดซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ด้ า น ICT ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก และส่ ง มายั ง กองแผนงาน
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตรวจสอบแผนงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก
1.7) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณากรอบการจั ดสรร
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
1.8) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ในวันอังคารที่
13 กรกฎาคม 2564

- 33 1.9) คณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเงิ น
งบประมาณแผ่ น ดิ น ตามแบบฟอร์ ม DATA PROJECT มายั ง กองแผนงาน ในระหว่ า งวั น พุ ธ ที่ 7 ถึ ง
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564
1.10) คณะ/วิทยาลั ย /ส านั ก นาส่ งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT มายังกองแผนงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2564
1.11) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
1.12) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
1.13) คณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านัก กรณี ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ขแผนปฏิบั ติง านและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก บั น ทึ ก แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ UBUFMIS
กองแผนงาน ตรวจสอบการบันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ UBUFMIS
กองแผนงาน อนุ มัติย อดเงินในระบบ UBUFMIS ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงิ นรายได้
ตั้งแต่วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
1.14) กองแผนงานเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
1.15) กองแผนงานจัดทาเอกสารแผนปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2564
1.16) แจ้ งเวีย นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งเวียนไปยังคณะ/วิทยาลัย/สานัก เพื่อถือปฏิบัติ
2. แนวทางจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 ค่าใช้จ่ายประจาขั้นต่าที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ก่อนพิจารณาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรม/โครงการ อื่น ๆ
2.1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
(1) ค่าสาธารณูปโภค
(2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด
(3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ (กรณีมีหนี้ค้างชาระ)
2.1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร
(1) ค่าจ้างพนักงาน
(2) ค่าจ้างชั่วคราว
(3) เงินประจาตาแหน่งทางบริหาร
(4) เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
(5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
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(7) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร กรณีผู้ดารงตาแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
(8.1) ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
(8.2) ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(8.3) ตาแหน่งประธานหลักสูตร
(8.4) ตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
(8.5) ตาแหน่งประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
(8.6) ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน สังกัดสานักงานอธิการบดี
2.1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา
(1) ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบารุงกีฬาที่คณะ/วิทยาลัยได้รับการจัดสรร
ร้อยละ 30 มหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8.1 คณะ/วิทยาลัย จัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20
การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี/ ภายใต้
ชื่อ“โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
2.2 กรณีงบลงทุน
1) แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยกเว้นครุภัณฑ์ด้าน ICT คณะ/วิทยาลัย/สานัก
จัดเตรียมใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 2 ร้านค้า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
2) แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดเตรียมใบเสนอราคาพร้อม
คู่เปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 2 ร้านค้า , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ , ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์ด้าน ICT โดยใช้เงินรายได้คณะ/วิทยาลัย/สานัก เสนอไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 และขอให้ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและพัฒ นาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส รุปผลการพิจ ารณา
แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT โดยใช้เงินรายได้คณะ/วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งกอง
แผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
3) แผนการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาสรุปข้อมูลรายการ
ก่อสร้าง พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็น จัดเตรียมแบบรูปสิ่งก่อสร้าง ประมาณการราคากลาง (ร่าง) ขอบเขต
ของงานจ้าง (TOR : Term of Reference) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
2.3 การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นในการขออนุมัติ กรณีที่เป็นงบลงทุน
ต้องมีแบบรูปสิ่งก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคาครุภัณฑ์
อย่างน้อย 2 ร้านค้า ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20
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พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่า วัสดุการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแนวทางการจัดสรรฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนี้
3.1 จัดสรรงบประมาณ ในหมวดค่าวัสดุการศึกษาให้กับหน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน
คื อ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร และส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 1 5
ของงบประมาณค่าวัส ดุการศึกษาที่ได้รั บการจัดสรร (ตามมติที่ประชุมการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
3.2 งบประมาณค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาที่ เ หลื อ หลั ง จากจั ด สรรให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น
ทั้ง 3 หน่ ว ยงาน ในแต่ล ะผลผลิ ต มาแบ่ งเป็น 2 ส่ ว น ในอัตราส่ ว นของจานวนนักศึกษาหัวจริง และจานวน
นักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50
3.3 จั ด สรรค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาให้ คณะ/วิ ท ยาลั ย ตามสั ด ส่ ว นจ านวนนั ก ศึ ก ษาหั ว จริ ง
และนักศึกษาเต็มเวลา ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดินในเบื้องต้น (ก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) จานวน
745,524,500 บาท ซึ่งได้รับพิจารณาจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 44,107,700
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.59 พบว่ามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน สูงสุด จานวน
344,785,500 บาท รองลงมาคือ งบบุคลากร ได้รับจัดสรร จานวน 238,742,800 บาท งบลงทุน ได้รับ
จัดสรร จานวน 151,467,400 บาท และงบดาเนินงาน (ภายใต้กรอบงบเงินอุดหนุนทั่ว ไป หมวดค่าวัส ดุ
การศึกษา ได้รับลดลดลง ร้อยละ 50 และค่าสาธารณูปโภค ได้รับลดลง ร้อยละ 5) ได้รับจัดสรรต่าสุด จานวน
10,528,800 บาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของคณะ/หน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจึงจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวด
ค่าวัสดุการศึกษา ให้กับคณะที่เป็นส่วนราชการ เต็มทั้งจานวนตามกรอบงบประมาณที่ได้รั บจัดสรร และ
ส าหรั บ คณะที่ เ ป็ น ส่ ว นงานภายใน ตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยและเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ส่ ว นกลาง
มหาวิทยาลัย เต็มทั้งจานวนตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. แนวทางการจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว (ส าหรั บ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิเ ศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้า งชาวต่า งประเทศที่มีสัญญาจ้า ง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว สาหรับ
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/สานัก ดังนี้
4.1 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีประสบการณ์ทางด้าน
การเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) ผู้ มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้จะไม่มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือปริญญาเอก แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษก็ให้จ้างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้
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ที่ขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งกาหนดแนบท้ายระเบียบทบวงทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็ น อาจารย์ ในมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2542) และต้องมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
5) อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
4.2 ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
1) ต้ อ งจ้ า งตามหลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวั น ที่
2 มิถุนายน 2546
2) ต้องจ้างมาเพื่อเป็นผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามบัญชี
ที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้าง และสาหรับผู้สอนต้องมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2559 ด้วย
3) อั ต ราค่ า จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี ก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศทั้ ง
ตาแหน่งผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
4) การจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ จ้างโดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้จ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งตามบัญชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และให้ยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาดารง
ตาแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
5. พิจารณานโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5

รวม

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละ
ผลจัดสรร
ร้อยละ
ผลจัดสรร
ร้อยละ
60.00
58.17
60.00
60.44
67.50
ไม่ เกินกว่า 45.00
43.11 ไม่ เกินกว่า
45.00
42.20 ไม่ เกินกว่า
45.00
ไม่ น้อยกว่า 11.00
12.23 ไม่ น้อยกว่า
11.00
16.05 ไม่ น้อยกว่า
20.00
4.00
2.83
4.00
2.19
2.50

ด้านการผลิ ตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
งบเพือ่ การพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ด้านการสร้างงานวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า
ใหม่
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไม่นอ้ ยกว่า
เพื่อสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลั ยไปสู่ มหาวิทยาลั ย
ดิจทิ ลั

6

ด้านการพัฒนามหาวิทยาลั ยสู่ การเป็น
มหาวิทยาลั ยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม

7
8
9

ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ด้านบริหารองค์กรูสู่ ความเป็นเลิ ศ

ไม่นอ้ ยกว่า
หรือเท่ากับ

3.50

2.85 ไม่นอ้ ยกว่า

3.50

3.96

12.00

14.56 ไม่นอ้ ยกว่า

12.00

14.22

0.50

0.68 ไม่นอ้ ยกว่า

0.50

ไม่นอ้ ยกว่า
หรือเท่ากับ
0.22 ไม่นอ้ ยกว่า

1.50

1.02

1.50

1.34

1.50

7.00

7.24

7.00

5.85

7.00

1.00
2.50
ไม่เกินกว่า 12.00
100.00

0.85
2.38
12.25 ไม่เกินกว่า
100.00

1.00
2.50
12.00
100.00

1.01
3.02
9.93 ไม่เกินกว่า
100.00

5.00
5.00
0.50

1.00
2.50
10.00
100.00

เนื่ องจาก ในการจั ดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ .ศ. 25632567) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทางานขับเคลื่อนและติดตาม
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และคณะอนุกรรมการจัดทากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile
& Strategic Attributes) จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
(Tecnology Development and Innovation) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี
สาระสาคัญ คือ “การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)” มิติตามพันธกิจ คือ “การพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ”
กองแผนงาน จึงเสนอปรับค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็น ร้อยละ 5.00 และยุทธศาสตร์
ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็น
ร้อยละ 5.00 เพื่อให้สอดรับกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ จานวน 610,600
บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรร จานวน 18,715,400 บาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร จานวน 678,500 บาท
ดั งนั้น จึ งขอน าเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
6. พิจารณาวิธีการงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณแผ่ น ดิน ในเบื้ อ งต้ น (ก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ ฯ) จานวน
745,524,500 บาท ซึง่ ได้รับพิจารณาจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 44,107,700 บาท
คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 5.59 พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณหมวดงบเงิ น อุ ด หนุ น สู ง สุ ด
จานวน 344,785,500 บาท รองลงมาคือ งบบุคลากร ได้รับจัดสรร จานวน 238,742,800 บาท งบลงทุน
ได้รับจัดสรร จานวน 151,467,400 บาท และงบดาเนินงาน ได้รับจัดสรรต่าสุด จานวน 10,528,800 บาท
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงาน
ในส่วนของหมวดค่าวัสดุการศึกษา และค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้
กรอบงบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับการจัดสรรลดลงในอัตราร้อยละ 50 และลดลงในอัตราร้อยละ 5 ตามลาดับ
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดทาแผน
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ต้ องไม่เ กิ น ร้ อยละแปดสิ บของประมาณการรายรับ ในแต่ ล ะปี อาจจะส่ ง ผลให้
มีข้อจากัดในการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี เนื่องจากจะต้องนาเงินรายได้มาสมทบเป็นงบประมาณ
ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา และค่าสาธารณูปโภค ทดแทนอัตราที่ถูกปรับลดงบประมาณตามที่กล่าวข้างต้น
ดังนั้ น จึ งเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณา การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี จะยังคง
ด าเนิ น งานตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5
วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายรับในแต่ละปี หรือกาหนดอัตราการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย (เช่น การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี)

- 38 7. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การให้ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินงานทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (โควตาเรียนดี) ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น จานวน 208 ราย และได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา “ทุนโควตา
เรียนดี” มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยสานักงานพัฒนานัก ศึกษา แจ้ง
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาให้กับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ดาเนินการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนในระบบ REG กรณีนักศึกษานักศึกษาปี 1 เทอม 1 ที่จ่าย
ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล จะประสานกองคลัง เพื่อดาเนินการจ่ายเงินคืนให้
นักศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามความจาเป็นและ
เหมาะสม โดยคานึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเดิม คือ การดาเนินการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- โดยดาเนิ น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ กับนักศึกษาที่ได้รั บทุนในระบบ REG
(นักศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 เป็นต้นไป)
- กรณีนักศึกษาจ่ายชาระค่ายืนยันสิทธิ์ (นักศึกษาปีที่ 1 เทอม 1) กองคลัง ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรับฝาก “โครงการเงินคืนค่าลงทะเบียนนักศึกษา” เพื่อคืนเงิน
ยืนยันสิทธิ์ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน
ข้อดี การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะ/วิทยาลัย ไม่ต้องสารองจ่ายชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้ทุน
ข้อเสีย
- ไม่เป็นไปพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 หลักความเสมอภาค มาตรา 18
สถาบันอุดมการณ์ศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา 29 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมการศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาศเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัคร
ผู้ ใ ดที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาไม่ สู ง กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพราะเหตุ ที่ ไ ม่ มี เ งิ น ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียน
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น เพราะเหตุดังกล่าวมิได้
- ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

- 39 2. แนวทางการดาเนินงานการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีใหม่ คือ การตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 โดยการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา
โดยเสนอให้คณะ/วิทยาลัยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายไว้ที่หน่วยงาน ตามจานวนนัก ศึกษาที่
คณะกรรมการทุน การศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานีกาหนด เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เป็น
ทุน การศึกษาในเบื้ อ งต้ น ก่ อ น คณะ/วิทยาลั ย โอนงบประมาณที่จั ดสรรไว้ เป็น ทุน การศึ กษามายั งส่ ว นกลาง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จะดาเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาคืนนักศึกษากรณี นักศึกษาจ่ายชาระค่ายืนยันสิทธิ์
(นักศึกษาปี ที่ 1 เทอม 1) และมหาวิทยาลัย ดาเนินการเบิกจ่ายทุนเพื่อจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ต่อไป
(ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางดังกล่าวร่วมกับกองคลังแล้ว)
ข้อดี มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสรรให้ทุนนักศึกษาเกิดขึ้นที่คณะ/วิทยาลัย, มีการดาเนินงานและ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสีย มีกระบวนการดาเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลายขั้นตอน
8. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การกาหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะ
และมหาวิทยาลัยที่จะน ามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ ละปี
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีที่ประชุมมีข้อเสนอแนะมอบมหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดอัตราส่วน
การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะและมหาวิทยาลัยที่จะนามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละปี ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและจาเป็นเร่งด่วน และ
รองรับสถานการณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีแนวโน้มลดลง เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนิ นงานได้
ตามพันธกิจทุกด้าน และยังคงเสถียรภาพทางการเงินของคณะและมหาวิทยาลัย
เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณแผ่ น ดิ น ในเบื้ อ งต้ น (ก่ อ นการชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ)
จ านวน 745,524,500 บาท ซึ่ ง ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาจั ด สรรลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 44,107,700 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.59 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น นั้น มหาวิทยาลัยจัดทาแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5
วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายรั บ ในแต่ ล ะปี / หรื อ อั ต ราอื่ น ใด ตามที่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาในประเด็ น ก่ อ นหน้ า นี้ ในขณะเมื่ อ จั ด ท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลื อจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่าง
ยิ่งรวมไว้ในคาขออนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
กองแผนงาน ขอเสนอประเด็นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา กาหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือ
จ่ ายสะสมของคณะและมหาวิทยาลั ยที่จะนามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในแต่ละปี รายละเอียดตามตารางที่ 1 -2

- 40 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ คณะ/หน่วยงาน นาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 (ณ 30 กันยายน ของปีก่อนหน้า)
ที่
หน่วยงาน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.61

ขอใช้ปี 62
(ต้นปี)

(2)

(3)

(4)

(1)

10 สานักงานอธิการบดี
11 คณะวิทยาศาสตร์

-

114,990,469.50

422,800

378,719.71

5,251,600

ปี 2562
ขอใช้ปี 62
(กลางปี)
(5)

ยอดคงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ ณ วันที่ 30 ก.ย.62

(6)
=(4)+(5)

(7)
=(5)/(3)

422,800

(8)

ขอใช้ปี 63
(ต้นปี)

ปี 2563
ขอใช้ปี 63
(กลางปี)

(9)

(10)

0.37

359,395,114

32,823,231

5,251,600 - 1,386.67

25,935,739

-

9,200,000

ขอใช้ปี 63
(รวม)
(11)
= (4)+(5)

คิดเป็นร้อยละ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย.63

ขอใช้ปี 64
(ต้นปี)

ปี 2564
ขอใช้ปี 64
(กลางปี)

(12)
=(11)/(8)

(13)

(14)

(15)

42,023,231

11.69

430,476,429

13,525,500

14,109,100

14,109,100

54.40

61,292,471

13,037,300

16,955,481

629,000

629,000

3.71

28,758,701

21.48

40,868,087

6,860,000

6,860,000

16.79

150,444,572

ขอใช้ปี 64
(รวม)

คิดเป็นร้อยละ

(16)
= (14)+(15)

(17)
=(16) /(13)

13,525,500

3.14

15,137,300

24.70

218,600

218,600

0.76

9,800,000

9,800,000

6.51

2,100,000

12 คณะเกษตรศาสตร์

11,226,540.17

13 คณะวิศวกรรมศาสตร์

20,564,562.37

14 คณะศิลปศาสตร์

15,975,570.97

4,062,900

4,082,900

25.56

26,541,429

8,824,900

8,824,900

33.25

114,520,989

5,097,100

5,097,100

4.45

15 คณะเภสัชศาสตร์

7,530,206.55

14,606,800

14,606,800

193.98

20,328,776

20,331,900

20,331,900

100.02

40,013,315

32,696,300

32,696,300

81.71

17 คณะบริหารศาสตร์

144,098,232.10

5,165,400

5,165,400

3.58

192,330,350

20,331,900

20,331,900

10.57

285,528,380

9,322,400

9,322,400

3.26

19 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

103,257,527.22

4,000,000

5,897,000

5.71

79,538,352

20,331,900

20,331,900

25.56

132,751,479

14,082,900

14,082,900

10.61

17,224,925

20,331,900

20,331,900 -

118.04 -

12,236,545

-

-

4,417,600

4,417,600
20,000

1,897,000

20 คณะศิลปประยุกต์ฯ

-

23,608,968.51

-

-

21 คณะนิติศาสตร์

-

14,733,418.88

-

-

290,494

-

-

24,140,058

-

-

23 คณะรัฐศาสตร์

-

6,838,415.79

-

-

10,198,440

-

-

45,010,582

-

-

36,897,342.78

-

-

48,303,087

-

-

57,140,715

-

-

25 คณะพยาบาลศาสตร์

-

90 สานักวิทยบริการ

54,068,658.86

-

-

62,848,371

91 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

18,429,820.60

-

-

27,096,823

92 สานักบริหารทรัพย์สินฯ

52,596,492.19

13,773,750

26.19

61,730,691

8,704,470.76

2,052,228

94 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ

-

95 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวม

ขอใช้ปี 62
(รวม)

13,773,750
2,052,228 -

23.58 -

525,371,429.66

37,927,100

17,742,978

55,670,078

-

11,722,500

-

72,018,360

4,900,000

4,900,000

18.08

35,139,334

9,500,000

9,500,000

27.04

1,678,960

13,401,460

21.71

62,538,561

10,338,300

10,338,300

16.53

8,176,353

-

10.60

587,564,840

-

156,296,331

15,778,960

172,075,291

-

-

9,539,317

-

29.29

1,087,521,654

-

-

117,618,400

2,100,000 119,718,400

หมายเหตุ: คณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัย และมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม ได้แก่ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใช้เงินทุนสารองของ
มหาวิทยาลัย จึงที่ให้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม คณะศิลปะประยุกต์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ที่เป็นเงินบริจาค
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค จึงที่ให้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมที่อยู่มหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม

11.01

- 41 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณที่คณะ/หน่วยงาน ขออนุมัตินาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
สัดส่วนเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ต้นปี)
งบประมาณ (บาท)
ปี
(1)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงินรายได้จาก
แหล่งอื่น

(2)
869,049,300
809,808,200
789,632,200

(3)
456,408,500
441,191,100
450,738,500

(4)
336,722,300
303,339,100
372,556,800

เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม (ต้นปี)

ร้อยละของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
รวมรายได้

(5)
(6) = (3+4+5)
38,728,900 831,859,700
125,024,400 869,554,600
117,618,400 940,913,700

รวมงบประมาณ
(7) = (2)+(6)
1,700,909,000
1,679,362,800
1,730,545,900

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
(8) = (5)/(2)*100

4.46
15.44
14.90

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงินรายได้จาก
แหล่งอื่น

(9) =(5)/(3)*100 (10)=(5)/(4)*100

8.49
28.34
26.09

ค่าธธรมเนียมการศึกษา +
ค่าธรรมเนียมการศึกษา +
เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงิน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากแหล่งอื่น
(11)=(5)/(3+4)*100

11.50
41.22
31.57

4.88
16.79
14.29

(12)=(5)/(2+3+4)*100

2.92
9.99
9.48

สัดส่วนเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ต้นปี+กลางปี)

ปี
(1)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(2)
869,049,300
809,808,200
789,632,200

(3)
456,408,500
441,191,100
450,738,500

งบประมาณ (บาท)
เงินรายได้เหลือ
เงินรายได้จาก
จ่ายสะสม (ต้นปี+
รวมรายได้
แหล่งอื่น
กลางปี)
(4)
(5)
(6) = (3+4+5)
336,722,300
55,670,078 848,800,878
303,339,100 143,236,791 887,766,991
372,556,800 119,718,400 943,013,700

ร้อยละของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
รวมงบประมาณ
(7) = (2)+(6)
1,717,850,178
1,697,575,191
1,732,645,900

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
(8) = (5)/(2)*100

4.46
15.44
14.90

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงินรายได้จาก
แหล่งอื่น

(9) =(5)/(3)*100 (10)=(5)/(4)*100

8.49
28.34
26.09

11.50
41.22
31.57

ค่าธธรมเนียมการศึกษา +
ค่าธรรมเนียมการศึกษา +
เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงิน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากแหล่งอื่น
(11)=(5)/(3+4)*100

7.02
19.24
14.54

(12)=(5)/(2+3+4)*100

4.20
11.45
9.65
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จากตารางที่ 1 พบว่า คณะ/หน่วยงาน นาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการ
รายรั บ เพื่ อ ตั้ ง ประมาณการรายจ่ า ย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.60
ร้ อ ยละ 15.13 และร้ อ ยละ 7.89 ของเงิ น รายได้ เ หลื อ จ่ า ยสะสม ณ 30 มิ ถุ น ายน ของปี ก่ อ นหน้ า
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคาขอ
อนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย ซึ่งการการนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการ
รายรั บ เพื่ อ ตั้ ง ประมาณการรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20
ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ 30 มิถุนายน ของปีก่อนหน้า
จากตารางที่ 2 พบว่า หากเปรียบเทียบการนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการ
รายรั บ เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่ว ยงาน
ทั้งการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายต้นปี และการนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ตั้งแผนกลางปี) คิดเป็นอัตราส่วนประมาณการรายจ่าย ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี
ของเงิน รายได้ (เงิน รายได้จ ากค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและรายได้จากแหล่ งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา คอมลั ม ที่ 11) ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.02 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
คิดเป็นร้อยละ 19.02 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 14.54 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งเงิน
รายได้ในแผนประงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดังนั้น จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา กาหนดอัตราส่วนการนาเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม มาสมทบประมาณการรายรั บเพื่อตั้งประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
1) กาหนดอัตราส่ วนการนาเงินรายได้เหลื อจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพื่อตั้ง
ประมาณงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในภาพของของมหาวิ ท ยาลั ย ของเงิ น รายได้ เ หลื อ จ่ า ยสะสม
ณ 30 มิถุนายน ของปีก่อนหน้า
2) กาหนดอัตราส่ วนการนาเงินรายได้เหลื อจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพื่อตั้ง
ประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในภาพของของมหาวิทยาลัย ในอัตราที่เป็นส่วนต่างระหว่างร้อยละของ
ประมาณการรายรั บ ทั้ ง หมด กั บ ร้ อ ยละของประมาณการรายรั บ ที่ ม าจั ด ท าแผนงบประมาณรายจ่ า ย
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 5 วิธีการงบประมาณ
ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี
หรืออัตราอื่นใด ตามที่ได้มีการพิจารณาในประเด็นก่อนหน้านี้ ในขณะเมื่อจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หากปรากฏว่ า เงิ น รายจ่ า ยสู ง กว่ า เงิ น รายรั บ ในปี นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว น ราชการจะต้ อ งขออนุ มั ติ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้
สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคาขอ
อนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย)
ทั้งนี้ การใช้งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้เหลื อจ่าย ต้องเป็นไปเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
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จาเป็นเร่งด่วน และรองรับสถานการณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีแนวโน้มลดลง เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินงานได้ตามพันธกิจทุกด้าน และยังคงเสถียรภาพทางการเงินของคณะและมหาวิทยาลัย
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีเป็นเงินสารองมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
8. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง การจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
9. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
10. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2546 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
11. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
12. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่อง การจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2563
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้
1. ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. นโยบายและแนวทางจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แนวทางการจั ดสรรงบประมาณแผ่ นดิน หมวดค่าวัส ดุการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
5. แนวทางการจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
6. เพื่ อพิ จารณาให้ ข้ อเสนอแนะนโยบายการจั ดสรรงบประมาณตามยุ ทธศาสตร์ ทั้ ง 9 ด้ าน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
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7. พิจ ารณาวิธีการงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของ
ประมาณการรายรับในแต่ละปี
8. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การให้ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรร
เงิ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาตามความจ าเป็ น และเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง สถานะการเงิ น การคลั ง ของ
มหาวิทยาลัย
9. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การกาหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะ
และมหาวิทยาลั ย ที่จะน ามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละปี
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้ อ 20 การจั ด ท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดทาแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิ ทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลื อจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่าง
ยิ่งรวมไว้ในคาขออนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ทั้งนี้ที่ประขุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองแผนงาน ก าหนดส่ ง ประมาณการรายรั บ ปี 2565 ให้ ค ณะ/ส านั ก ภายในวั น ที่
14 มิถุนายน 2564
2. ให้กองแผนงาน แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ
เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนในการดาเนินการและเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน
3. งบลงทุน อาจมีการพิจารณาปรั บลด กองแผนงานจะส่งรายงานที่ไ ด้รั บการพิจารณา
ในเบื้องต้น ให้คณะ/สานัก เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. การพิ จ ารณาวิ ธี ก ารงบประมาณ การให้ ทุ น การศึ ก ษา ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่า การให้ทุน การศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 มหาวิทยาลั ย
จะพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามความจาเป็นและเหมาะสมโดยคานึงถึงสถานะการเงิน
การคลังของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางที่ 2
5. การพิจารณานโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย
เห็นชอบการเสนอปรับค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็น ร้อยละ 5.00 และยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ สร้ า ง/พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการใหม่ จากเดิ ม ร้ อ ยละ 3.50 เป็ น ร้ อ ยละ 5.00
เพื่อให้สอดรับกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การกาหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ
คณะและมหาวิทยาลัยที่จะนามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละปี
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า ด้ วยการเงิน และทรั พย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 การจัดทาแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดทา
แผนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หากปรากฏว่ า เงิ น รายจ่ า ยสู ง กว่ า เงิ น รายรั บ ในปี นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
หรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่าย
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ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์
ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคาขออนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
มติที่ประชุม: เห็นชอบ ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.14 ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการคัดเลือก
บุ คคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ได้รายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๔ พบว่ า หลั ก สู ต รภาษาและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น คณะศิ ล ปศาสตร์ มี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
จานวน ๗ ราย โดยแยกเป็น ในรอบ Portfolio (TCAS ๑) ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว จานวน ๓ ราย และในรอบ
วิธีรับตรงโควตา (TCAS ๒) จานวน ๔ ราย ผลการรับเมื่อเปรียบเทียบกั บแผนการรับ จานวน ๖๐ คน พบว่า
มีผลรับคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ซึง่ ต่ากว่าแผนการรับ จึงมีมติให้คณะพิจารณาทบทวนชะลอการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว และประสานนักเรียนในกลุ่มที่ยื่นความจานงเข้าศึกษาพิจารณาย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่น
ในคณะศิลปศาสตร์ ประกอบกับบันทึกข้อความ
คณะศิลปศาสตร์ ที่ อว ๐๖๐๔.๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติของคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เนื่องจากมีผลการรับไม่เป็นไปตามแผนการรับ และเบื้องต้นคณะได้ประสานนักเรียน
ในกลุ่มดังกล่าวแล้ว พบว่า มีนักเรียนขอย้ายไปหลักสูตรอื่นในคณะศิลปศาสตร์ จานวน ๖ ราย และขอยกเลิกการ
เข้าศึกษาต่อและขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ-สกุล
นางสาวประวิตา แสงเจริญ
นางสาวมัณฑนา อาจธานี
นางสาวพชรพร สอาด
นางสาวพรชนก ศรีมาบุตร
นางสาวปราณปรียา น้อยเมืองโพน
นางสาวนัตกิ านต์ บุญเสริม
นายเดชศมงคล สาโล

ย้ายไปหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
การจัดการการท่องเที่ยวฯ
การจัดการการท่องเที่ยวฯ
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ
ขอยกเลิก และขอคืนเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบการขอ
ชะลอรั บ นั กศึกษาหลักสู ตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ดังนี้
๑. พิจารณาเห็นชอบการขอชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๒. พิจ ารณาเห็ น ชอบแนวปฏิบั ติส าหรั บผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กเข้ า ศึก ษาในหลั ก สู ตรภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ ๒ กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และไม่ประสงค์
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดาเนินการขออนุมัติและคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และกลุ่มที่แจ้ง
ความจานงเข้าศึกษา วิธีรับตรง รอบโควตา และประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ขอย้ายเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ให้พิจารณาที่นั่งในหลักสูตรดังกล่าวและรับเข้าศึกษาตามขั้นตอนต่อไป
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิ ล ปศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
2. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารวิช าการ ในคราวประชุม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบการขอชะลอการรับนักศึกษาหลั กสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซีย นในปี
การศึกษา ๒๕๖๔
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และไม่ประสงค์
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดาเนินการขออนุมัติและคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และ
และกลุ่มที่แจ้งความจานงเข้าศึกษา วิธีรับตรง รอบโควตา และประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต่ขอย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่ น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ให้พิจารณาที่นั่งในหลักสูตรดังกล่าวและรับเข้าศึกษา
ตามขั้นตอนต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การขอชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในปีการศึกษา 2564
2. แนวปฏิบัติสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
คณะศิลปศาสตร์ ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ชาระเงินค่า ยืน ยัน สิทธิ์เ ข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑)
และไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดาเนินการขออนุมัติและคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาตามขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ชาระเงินค่า ยืน ยัน สิทธิ์เ ข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑)
และ และกลุ่มที่แจ้งความจานงเข้าศึกษา วิธีรับตรง รอบโควตา และประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แต่ขอย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ให้พิจารณาที่นั่งในหลักสูตรดังกล่าว
3. มอบคณะศิ ล ปศาสตร์ จั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเพื่ อ เสนอปิ ด หลั ก สู ต รเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
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4.15 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง วิธี การคัดเลือกบุค คลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
รองอธิ การบดีฝ่า ยวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดาเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดาเนินการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ใคร่ ข อเสนอ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕
โดยมีผลการดาเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ย้อนหลังประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ตามระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลกลางเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(Thai university Central Admission System : TCAS) ดังนี้
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบแผน-ผลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จาแนกตามรอบ TCAS (Thai university Central Admission System)
ปีการศึกษา
๒๕๖๓
๒๕๖๔

แผนการผลิต ยืนยันสิทธิ์ ร้อยละ ลงทะเบียน ร้อยละ
(%)
(คน)
บัณฑิต (คน)
(คน)
(%)
๔๗๕๓
๔๒๔๓ ๘๙.๒๗ ๔๑๑๘ ๘๖.๖๔
๔๖๓๑

๓๘๕๕

๘๔.๔๘

-

-

TCAS ๑

TCAS ๒

๒๐๙๔
(๕๐.๘๕%)
๒๕๖๒
(๕๖.๑๕)

๑๒๗๐
(๓๐.๘๔%)
๑,๒๙๓
(๒๘.๓๔)

รอบ TCAS
TCAS ๓
๒๙๐
(๗.๐๔%)
-

TCAS ๔

TCAS ๕

๒๐๘
(๕.๐๕%)
-

๒๕๖
(๖.๒๒%)
-

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระบบการคัดเลือกกลางบุค คลเข้า ศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
(Thai university Central Admission System) จานวน ๕ รูปแบบ ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ ๑ Portfolio การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้นความสามารถที่โดดเด่น และพิจารณา
จากผลงาน คุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ Portfolio โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
(๑) กลุ่มคัดเลือกจากนักเรียนที่มีภูมิลาเนาหรือเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ (๒) กลุ่มคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
พิเศษต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนผู้มีศิลปะและวัฒนธรรม
นักเรียนเรียนดี นักเรียนผู้มีจิตอาสาและ/หรือ มีคุณธรรมและจริยธรรม ค่ายโครงการรักษ์เกษตร เด็กดีมีที่ เรียน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) โครงการทุนเรียนดีวิ ทยาศาสตร์ ทายาทเกษตรกร และทายาทธุรกิจ
การเกษตร (๓) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตในคณะ/
หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ โควตาผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้าน
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การจัดการธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนั บสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จากัด โควตาทุนชายแดนภาคใต้
(๔) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง การเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเข้าศึกษาในคณะหลักสูตรต่าง ๆ โดย
ดาเนินการรับโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่า ง ๆ
ของจานวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจาปี และ (๕) กลุ่มคัดเลือกตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๒ โควตาโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นั กเรียน
ได้ศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตรที่มีความถนัดและสนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๑.๓ โควตาโรงเรียน โดยการคัดเลือกนักเรียนจากการจัดสรรที่นั่งให้กับสถานศึกษาในพื้นที่
สัดส่วนที่นั่งจัดสรรพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนและหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม
รู ป แบบที่ ๒ QUOTA การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี รั บ ตรงโดยเน้ น คนในพื้ น ที่ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
เครือข่ายความร่วมมือ และการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัย
ทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่คณะ/หลักสูตร
กาหนด ได้แก่ การรับตรงทั่วไป โครงการพิเศษ และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
๒.๒ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รูปแบบที่ ๓ Admission ๑ การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางตามความร่วมมือกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้สนใจ
ทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยใช้คะแนนสอบส่วนกลาง
หรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่คณะ/หลักสูตรกาหนด
รูปแบบที่ ๔ Admission ๒ การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางตามความร่วมมือกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กาหนดร่วมกัน
รู ป แบบที่ ๕ การรั บ ตรงอิ ส ระ (Direct Admission) การคั ด เลื อ กโดยวิธีรั บตรงอิ ส ระโดย
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/หลักสูตรกาหนด
ข้อ ๒ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๕ กาหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสินคัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ของแต่ละคณะ/หลักสูตร โดยพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร ประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ
แต่ละรอบการคัดเลือก
๒.๒ องค์ประกอบที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
วิธีรับรูปแบบที่ ๑ Portfolio รูปแบบที่ ๒ QUOTA รูปแบบที่ ๓ Admission ๑ และ
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) องค์ประกอบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ คณะ/หลักสูตร
กาหนด โดยเลือกจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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๒.๒.๑ คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๒.๒ คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)
๒.๒.๓ คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test)
๒.๒.๔ คะแนนทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา
๒.๒.๕ ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
๒.๒.๖ ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
๒.๒.๗ ผลการประเมินวัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนด
๒.๒.๘ ผลการทดสอบวิชาเฉพาะ ของสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
๒.๒.๙ เอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะโควตา
๒.๒.๑๐ ผลการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ให้คณะ/หลักสูตร กาหนดค่าคะแนนที่ใช้ในการพิจารณา
๒.๓ วิ ธี รั บ รู ป แบบที่ ๔ Admission ๒ เป็ น ไปตามที่ ทปอ. ก าหนด ดั ง นี้ GPAX O-NET
(๖ กลุ่มสาระ) คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) คะแนนทดสอบความถนัด
เฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT)
ข้อ ๓ จานวนรับเข้าศึกษา
จานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่บรรจุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร
(ม.คอ.๒) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๔ รูปแบบการคัดเลือก การดาเนินการและกาหนดเวลา
การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ กาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการจะดาเนินการตามระบบ TCAS กาหนดไว้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทปอ.
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการคัดเลือกระบบ TCAS อีกครั้ง ดังนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบการคัดเลือก การดาเนินการและกาหนดเวลาตามปฏิทินคัดเลือก TCAS และ ม.อบ.
กาหนดเวลาตาม
กาหนดเวลาตาม
รูปแบบการคัดเลือก
การดาเนินการ
ปฏิทิน TCAS
ปฏิทิน ม.อบ.
รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio
มหาวิทยาลัย
ภายในเดือน
ภายในเดือน
ดาเนินการเอง
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
รู ป แบบที่ ๒ การรั บ ตรงรอบโควตา
มหาวิทยาลัย
ภายในเดือน
ภายในเดือน
(Quota)
ดาเนินการเอง
พฤษภาคม
พฤษภาคม
รู ป แบบที่ ๓ การรั บ ตรงร่ ว มกั น ทปอ.ดาเนินการ
ภายในเดือน
ภายในเดือนมิถุนายน
(Admission ๑)
มิถุนายน
รู ป แบบที่ ๔ การรั บ ผ่ า นส่ ว นกลาง ทปอ.ดาเนินการ
(Admission ๒)
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct
มหาวิทยาลัย
ภายในเดือน
ภายในเดือนมิถุนายน
Admission)
ดาเนินการเอง
มิถุนายน
จากผลการด าเนิ น งานคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระบบ TCAS ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ระจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การดาเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้
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รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio แผนรับ จานวน ๔,๗๐๑ คน ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา
จานวน ๒,๕๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒
รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) แจ้งจานงเข้าศึกษาแล้ว จานวน ๑,๓๑๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๗
เมื่อรวมจานวนผู้ยืนยันสิทธิ์จากรูปแบบที่ ๑ และ รูปแบบที่ ๒ รวมจานวน ๓,๘๗๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๗๐ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกฯ ในรูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑) รูปแบบที่ ๔
การรับผ่านส่วนกลาง (Admission ๒) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกผู้
ผ่ า นการคั ด เลื อ กฯ ในวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ และรู ป แบบที่ ๕ การรั บ ตรงอิ ส ระ (Direct Admission)
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะดาเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตามมติคณะกรรมการอานวยการ
คัดเลือกฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
โดยมีรายงานสรุปข้อมู ลแผน ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ TCAS
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตารางที่ ๒-๗
ตารางที่ 3 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCAS
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
แผนรับ ผลรับเทียบแผนรับ
รูปแบบการคัดเลือก
หมายเหตุ
(คน)
(คน/ร้อยละ)
รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio
๕๑๓๕
๒๕๖๒
ต่ากว่าแผนรับ
(๔๙.๘๙)
รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota)
๒๕๙๘ ๑,๓๑๔ (๕๐.๕๘) ต่ากว่าแผนรับ
รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑)
๑,๐๕๐
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง (Admission ๒) ๑,๗๔๕
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ๑,๐๓๔
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
รวม
๑๑,๕๖๒
๓,๘๗๖
(๓๓.๕๒)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
รูปแบบการคัดเลือก
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
(๑)
แผนรับ
๔,๗๕๓
๘๖.๒๔
๔,๖๓๑
๘๓.๗๐
รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio
๒,๐๙๔
๕๐.๘๕
๒,๕๖๒
๕๕.๓๒
รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota)
๑,๒๗๐
๓๐.๘๔
๑,๓๑๔
๒๘.๓๗
รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน(Admission ๑)
๒๙๐
๗.๐๔
รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง(Admission ๒)
๒๐๘
๕.๐๕
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission)
๒๕๖
๖.๒๒
รวม
๔,๑๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๓,๘๗๖
๘๓.๗๐
หมายเหตุ :
(๑) แผนรับ ๔,๗๕๓ คน/ยืนยันสิทธิ์ ๔,๒๔๓ คน (๘๙.๒๗%) ลงทะเบียน ๔๑๑๘ คน (๘๖.๒๔%)
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ตารางที่ 5 แผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCAS ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาแนกตามคณะและรอบรับ
รอบรับ
คณะ
รวม
TCAS ๑ TCAS ๒ ADM ๓.๑ ADM ๓.๒ TCAS ๔
๑.คณะเกษตรศาสตร์

๖๒๕

๒๕๐

๑๖๐

๔๓๐

๑๓๐

๑,๕๙๕

๒.คณะนิติศาสตร์

๓๕๐

๕๐

๕๐

๑๕๐

๑๐๐

๗๐๐

๓.คณะบริหารศาสตร์

๑,๒๙๐

๕๔๐

๔๐๐

๔๐๐

๒๘๐

๒,๙๑๐

๔.คณะพยาบาลศาสตร์

๕๕

๙๐

-

-

๐

๑๔๕

๕.คณะเภสัชศาสตร์

๕๐

๗๐

(๑)

๑๐

๐

๑๓๐

๖.คณะรัฐศาสตร์

๕๐๐

๔๓๐

๑๐๐

๒๕๐

๗๐

๑,๓๕๐

๗.คณะวิทยาศาสตร์

๙๐๐

๔๒๐

๙๐

๖๕

๑๓๕

๑,๖๑๐

๘.คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕๐๐

๓๕๐

๑๑๐

๓๐๕

๑๑๐

๑,๓๗๕

๙.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

๖๐

๑๕

๑๐

๑๐

๙๐

๑๘๕

๑๐.คณะศิลปศาสตร์

๗๑๐

๒๕๕

๑๒๐

๑๑๕

๑๐๔

๑,๓๐๔

๑๑.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๙๕

๑๒๘

๑๐

๑๐

๑๕

๒๕๘

ผลรวมทั้งหมด

๕,๑๓๕

๒,๕๙๘

๑,๐๕๐

๑,๗๔๕

-

๑,๐๓๔ ๑๑,๕๖๒

จานวนรับของหลักสูตร รับร่วมกับ กสพท ๑๐ คน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๒
คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา ข้อ ๖-๘
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2. ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารวิช าการ ในคราวประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) วิธีการรับและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะสามารถกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการการสอบสัมภาษณ์
2. จ านวนการรั บนักศึกษา หากคณะมีปัญหา สามารถปรั บแผนการรั บ โดยแจ้งไปที่กอง
แผนงาน
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละ
สิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดาเนินการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการยื น ยั น สิ ท ธิ์ ห รื อ สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดอัตราค่ายืนยันสิทธิ์เข้า ศึ ก ษา
และได้ เ สนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอ านวยการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบและให้
นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการยื น ยั น สิ ท ธิ์ ห รื อ สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
มติที่ประขุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๕ มอบกองบริ การการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกาหนดเก็บค่า ยืน ยัน สิ ทธิ์
จานวนเต็มอัตรา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 3/2563
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม เนื่องด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมลผล
กองบริการการศึกษา ได้จัดทาข้อมูลนักศึกษาที่มียอดค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 3/2563 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564)
โดยจาแนกเป็นระดับการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบข้อมูลดังกล่าว
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับทราบเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาค้ า งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 3/2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 ขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ตาม ค าสั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ในการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ขอให้หน่วยงานและเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ ชี้แ จง
ข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้
3. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนลงนาม
เกี่ยวกับการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยกเว้นการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและ
ประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ให้ น าเสนอเรื่ อ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีพิจารณา
4. ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรายงานผลการ
ดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการ
จั ดทาบั น ทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิช าการกับสถาบัน การศึ ก ษา หน่ว ยงาน และองค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอานาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ ทราบขั้นตอนการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นายจักริน สงวนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายปิยณัฐ สร้อยคา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์
(แทน) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 13/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

