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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในประเด็น
ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ
อธิการบดีและแจ้งที่ประชุมเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ที่จะหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากวันที่  
22 มิถุนายน 2562 นายกสภามหาวิทยาลัย มีโอกาสพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในครั้งนั้ นได้แจ้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยว่าการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ซ่ึงเป็นอปุสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงและปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด 

ประการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้นประชากร ซึ่งได้แก่ ค่านิยม จ านวนประชากรเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง 
ประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การเกิดอาชีพรูปแบบใหม่ การจ้างงานแบบใหม่ การท างานออนไลน์ เป็นต้น 

ประการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีแนวโน้มการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทดแทน
แรงงานมนุษย์เพ่ิมมากข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นที่ 1 ด้านงบประมาณ 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งรายได้

หลักที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง ทิศทาตรงข้ามกับค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ
เป็น รายจ่ายงบบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว อาทิเช่น 
1. การเพ่ิมรายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่นการสร้างมูลค่าจากงานวิจัย 

นวัตกรรม หรือโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
2. การสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
3. แนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar  

หรือด าเนินการในลักษณะโครงการประหยัดพลังงานโดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จของโครงการให้ชัดเจน เป็นต้น 
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่ ศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส และคณะได้น าเสนอมา

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประเด็นที่ 2 การรับนักศึกษา 
จากข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีคณะที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ได้ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา ที่ตั้งไว้ จ านวนทั้งสิ้น 4 คณะ และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทีพ้่นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 20 โดยประมาณ ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

ประเด็นที่ 3 ด้านบุคลากร 
สืบเนื่องจากประเด็นด้านงบประมาณในส่วนรายจ่ ายงบบุคลากรที่มีแนวโน้มสู งขึ้น  

โดยมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการลดเงินเดือนบุคลากร หรือลดจ านวนบุคลากรได้เหมือนภาคเอกชน  
แต่สิ่งหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ทันที คือ การพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับระดับ และต าแหน่ง รวมทั้งการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามระดับ และต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น คณบดีทุกคณะและผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
ควรจัดท าการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้าง และความเสี่ยงเหล่านั้น
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างไร ทั้งนี้ ผู้บริหารควรก าหนด
วิธีการให้เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง โดยอาจก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของหน่วยงานก าหนดไว้ จะต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดที่ส่งผล 
ต่อการด าเนินงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างาน เครื่องมือที่ใช้อยู่ อาจมีความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลสัมฤทธิ์  

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รับในแต่ละหน่วยงาน ทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณก าหนดไว้ และงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้รับรายงานผล 
ในทุกไตรมาสและมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ซึ่งจะต้องไปพิจารณาว่า เกิดจากปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงใด  
และจะสามารถก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไร  
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยง 
ที่เกิดจากกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดทั้งที่ไม่เจตนา หรือเจตนา 
ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย ผู้บริหารควรพิจารณาทบทวน 
ดูว่า มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานใดบ้างทีส่ามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการบัญญัติไว้ 

5. ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงของคณะหรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (Reputation Risk) คือ 
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ ขาดความ
เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย โดยใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงไว้ค่อนข้างดีมาก เช่น การจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาว่า มีปัจจัยใดที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ปัจจัยในหลาย ๆ อย่าง เช่น การประพฤติและปฏิบัติตนของบุคลากร ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น   

6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น  
การใช้สารเคมี อาคารอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ทรุดโทรม หรืออันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้  

ทั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย จะขอหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เมื่อนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
น าไปประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2564 - 2565 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดกลุ่มสถาบันฯ ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน  
ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะบริหารศาสตร์  เสนอที่ประชุม  เดิมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
มีมติมอบคณะบริหารศาสตร์กลับไปพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการและประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารศาสตร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์พิจารณาการทบทวนอัตรา
ค่าบริการใหม่เรียบร้อยแล้วและมีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ตามเสนอ   

กอปรกับ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์  ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่  
3 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
การยกเว้นค่าบ ารุงการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมคณะบริหารศาสตร์ ยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน   
การสอน และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เงินรายได้ของคณะบริหารศาสตร์ กิจกรรมภาพรวมของคณะบริหารศาสตร์ 
ที่ใช้เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ คณบดีสามารถพิจารณาลดอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียน  
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และห้องประชุมได้ โดยการลดค่าบ ารุงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต้องไม่ต่ ากว่าประมาณการต้นทุน ซึ่งคณะบริหารศาสตร์พิจารณาแล้วอัตราค่า
บ ารุงมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และการขอใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมนั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นต้นทุนส าคัญของหน่วยงาน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

ทั้งนี้  ตามบันทึกข้อความส านักงานกฎหมายและนิติการที่  อว.0604.1.10/628 วันที่   
27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการ
ห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างประกาศพร้อมทั้งเสนอให้ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นแล้ว  
คณะบริหารศาสตร์จึงใคร่ขอเสนอร่างประกาศต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 ข้อ 8 วรรคท้าย ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติมอบคณะบริหารศาสตร์ น ากลับไปพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการ  
และประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศต่อไป 

2. ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาปรับแก้ ไข ร่างประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว  
พร้อมมีความเห็นให้คณะบริหารศาสตร์เสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
ต่อไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรคท้าย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์คณะบริหารศาสตร์ 
พร้อมอัตราค่าบริการ และเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบ ารุง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 3 แก้ไขเป็น “การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจาก

การจัดการเรียนการสอนปกติของคณะบริหารศาสตร์ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้” 
2. ข้อ 4 ให้ตัดค าว่า “ห้องโถง” ออก 
3. ข้อ 9 ให้พิจารณาผลได้ผลเสียของการคิดค่าปรับ ตามวรรคสอง เนื่องจากเม่ือก าหนด

อัตราค่าปรับไว้ แล้วมีเหตุไม่สามารถจัดเก็บได้อาจมีผลกระทบเป็นการเพิ่มภาระในการด าเนินการล้างหนี้  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน 

4. ปรับการเขียนในข้อ 11 โดยอาจเพิ่มเติมข้อยกเว้นในการไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศฯ หรือให้อ านาจอธิการบดีสามารถวินิจฉัยเป็นประการอ่ืนใดนอกเหนือจากประกาศถ้ามีเหตุผล 
และความจ าเป็น 

5. ตัดข้อ 2 ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ “เกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบ ารุง (ด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนและการเสื่อมราคา)” ออก 
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มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ และมอบ 
1. คณะบริหารศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และประสาน

ส านักงานกฏหมายและนิติการ ตรวจสอบก่อนน าเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป 

2. มอบส านักงานกฎหมายและนิติการจัดท ารูปแบบประกาศในลักษณะดังกล่าว ให้เป็น
รูปแบบที่หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งเชิญคณะ/
หน่วยงานประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้การก าหนดหลักเกณฑ์ หรืออัตรา
ค่าบริการสามารถพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมได้ภายหลังตามความเหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน
เพิ่มเติม (คณะบริหารศาสตร์) 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วย คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้ท าสัญญา
จ้างที่ปรึกษากับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี  เพ่ือด าเนิน “โครงการให้ค าแนะน าด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่
ความส าเร็จ” สัญญาเลขที่ ศภ.7-28/2564 แผนการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 
งบประมาณท้ังโครงการ จ านวน 466,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 จ านวน 186,400 บาท  
งวดที่ 2 จ านวน 279,000 บาท  
รวมเป็นจ านวน 466,000 บาท  
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี จะด าเนินการโอนเงินงวดให้กับมหาวิทยาลัย

ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มิได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวไว้  
ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 466,000 บาท เพ่ือด าเนิน“โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความส าเร็จ ” โดยตั้ง
งบประมาณไว้ในโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020918  

ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงาน
ภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020918 ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือภายในโครงการ จ านวน 50,000 
บาท เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอีกจ านวน 
416,000 บาท (416,000 + 50,000 = 466,000) เพ่ือด าเนิน“โครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฉลากบรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความส าเร็จ ” อนึ่ง 
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวจะด าเนินการได้ต่อเม่ือมีเงินรับเข้าจากแหล่งทุนภายนอกและน าส่ง
รายได้ต่อ กองคลังแล้วเท่านั้น 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560     
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ จ านวน 416 ,000 บาท  
สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

คณะ/หน่วยงาน ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. คณะบริหารศาสตร ์ ค่าจ้างทีป่รึกษา โครงการให้

ค าแนะน าดา้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์                        
ฉลาก บรรจุภัณฑ์
และเชื่อมโยง
การตลาด กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพภูมิ
ประกอบการสู่
ความส าเร็จ 

เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ไดท้ า
สัญญาจา้งทีป่รึกษากับ ศนูย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี  เพื่อ
ด าเนิน “โครงการให้ค าแนะน าด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และ
เชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความส าเร็จ” 
สัญญาเลขที่ ศภ.7-28/2564 แผนการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 64 ถึง 
31 ส.ค. 64 งบประมาณทัง้โครงการ 
จ านวน 466,000 บาท ซึ่งมีความ
ประสงค์ตั้งแผนการใชจ้่ายงบประมาณไว้
ในโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงาน
ภายนอก รหัสกิจกรรม 
060100020918 

แต่เนื่องจากปัจจุบนัโครงการที่
ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก 
รหัสกิจกรรม 060100020918 มี
งบประมาณคงเหลือจ านวน 50,000 
บาท 

ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
โครงการดังกล่าว เพิ่มเติมอีกจ านวน 
416,000 บาท (416,000 + 50,000 
= 466,000) เพื่อด าเนิน“โครงการให้
ค าแนะน าดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ ฉลาก 
บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่
ความส าเร็จ” 

 ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบตั้งแผน
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากอธิการบดี 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตามบันทึก

416,000 
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คณะ/หน่วยงาน ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ข้อความที่ อว 0604.13/3003 ลงวันที่                        
28 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 416,000 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมี
วงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวม
ไว้ในค าขออนุมัติด้วย 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีโครงการให้ค าแนะน าด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความส าเร็จ 
ของคณะบริหารศาสตร์ โดยตั้งงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 416 ,000 
บาท เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีโครงการให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยง
การตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความส าเร็จ ของคณะบริหารศาสตร์ โดยตั้งงบประมาณใน
การด าเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 416 ,000 บาท และมอบกองแผนงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  4.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุม 1. ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 และตามข้อ 9 
ของระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเรียกว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า ก.พ.บ. ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี       ประธาน 
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
     ด้านงานบุคคล 
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
     ด้านงานวิชาการ 
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(4) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
     ด้านงานแผนงาน 
(5) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
     ด้านงานวิจัย 
(6) ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   กรรมการ 
(8) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการ   กรรมการ 
     บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
(9) ประธานสภาอาจารย์      กรรมการ 
(10) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ    กรรมการ 
กรรมการตาม (8) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่อีกได้ 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัด

ส านักงานอธิการบดีจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
2. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ เสนออธิการบดี เ พ่ือพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลเป็นเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งอธิการบดีได้แต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     เป็นเลขานุการ 
2. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาววดี ยอดลองเมือง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.2.3/1539 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2564 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
ฯลฯ    ฯลฯ 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานภายใน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ฯลฯ    ฯลฯ 
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเรียกว่า 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า ก.พ.บ.” ประกอบด้วย 
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล เป็นกรรมการ 
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ เป็นกรรมการ      
(4) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานแผนงาน เป็นกรรมการ  
(5) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย เป็นกรรมการ  
(6) ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   เป็นกรรมการ 
(8) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการ   เป็นกรรมการ 
     บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 
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(9) ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ 
(10) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ    เป็นกรรมการ 
กรรมการตาม (8) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่อีกได้ 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัด

ส านักงานอธิการบดีจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ฯลฯ     ฯลฯ 
ข้อ 10 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาและจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ  
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราในการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเป็นทุนการศึกษา หรือ

ทุนประเภทอ่ืนของมหาวิทยาลัย โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพ่ือเป็นมาตรฐานในการด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุน

ประเภทอ่ืนของส่วนราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ ประเภททุน อัตราและค่าใช้จ่ายที่สามา รถ
เบิกจ่ายได้ คุณสมบัติของผู้รับทุน ระยะเวลาการให้ทุน การชดใช้ทุน ค่าปรับ การผิดสัญญาและเงื่อนไขการชดใช้
ทุน แบบมาตรฐานสัญญา โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

(๖) ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
แผนงานของกองทุน 

(๗) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อน ามาสมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 
(8) ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
(9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(10) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานทรัพย์สิน บัญชีรายรับ รายจ่าย เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  - 

 
เลิกประชุมเวลา   11.30 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 13/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

 
 


