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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 22/2564  

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ ์ กาวาฬ กรรมการ 
๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๙. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๐.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

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

ทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๓.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ์ กรรมการ 
๑๖. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๗.  (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ 
๑๘.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๙.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๒๐.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
๒๑.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผศ.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ กรรมการ 
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๒๒.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๓.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๔.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๕.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๗.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ติดราชการ 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    นายนรินทร บุญพราหมณ์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้  ประธานสภาอาจารย์ 
๒. ผศ.สืบพงศ์ หงส์ภักดี  ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
๓. รศ.ชาญชัย ศุภอรรกร  รองประธานสภาอาจารย์ 
๔. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม  

ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง  ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และฝ่ายเลขานุการได้
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
1. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา วาระ 4.8 จากเดิม “เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จ ากัด” แก้ไขเป็น “เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด” 

2. ชื่อวาระ 4.12 จากเดิม “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .........” แก้ไขเป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
ค่าบริการหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564” 

 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 

21/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 21/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และฝ่าย
เลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 21/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีไม่การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
สิ้นสุด ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งท่ีประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,300.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
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ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 45,112,773.41 บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ตุลาคม 2564  จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 

2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 

วันที่  31 ตุลาคม 2564  จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจ าปี

งบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้วาง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมานั้น  

ต่อมา ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรายงานผล
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การตรวจสอบภายใน ที่พบกรณี “ผู้ยืมเงิน” สั่งจ่ายเงินยืมให้แก่ เจ้าหนี้หรือผู้ทรงสิทธิรับเงิน ตามที่ “ผู้ยืม” ระบุ
สั่งจ่ายเงินยืมไปยังเจ้าหนี้หรือบุคคลที่ 3 ไว้ใน “สัญญายืมเงิน”ในสัญญายืมแต่ละฉบับ ความว่าเป็นการกระท าผิด
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 ข้อ 31 (2) ที่ระบุว่า 
“เงินทดรองราชการประเภท ข. ให้โอนเข้าบัญชีให้แก่ส่วนราชการผู้ยืมหรือผู้ยืมตามระบุไว้ในสัญญายืม   
ว่าเป็นการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เห็นพ้องตามส านักงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งความเห็นดังกล่าว ขัดหลักเจตนารมณ์ของกองคลังในฐานะผู้ยกร่างระเบียบฯ อันเนื่องจาก “ผู้ยืมเงิน” ประเภท ข 
และหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ 3 มีเป็นจ านวนมากและเป็นวงเงินที่สูงมาก 
เช่น ผู้อ านวยการกองคลังยืมเงินรายได้ทดรองจ่ายเพ่ือช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินหลายสิบล้านบาท 
หรือยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงมากกว่าหนึ่งร้อยคน เป็นต้น  

จากข้อเท็จจริง ตามวรรคสองข้างต้น กองคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ  

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 (10) 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบในหลักการและมอบกองคลังน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลังเพิ่มเติมเหตุผลความเป็นมาในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลัง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  4.2 แนวทางการแต่งตั้งและก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยผลของกฎหมายส่งผลให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องปรับปรุงกระบวนการท างานและหรือปรับปรุงกฎภายในของส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้  
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มาตรา 69 ระบุให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน่วยงานของรัฐ) “มีผู้จัดท าบัญชีตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  

มาตรา 70 ระบุให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน่วยงานของรัฐ) จัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทั้ง
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

มาตรา 71 ระบุให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานทางการเงินที่หน่วยงานของรัฐ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ส่งให้ตาม
มาตรา 70 ภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ ฯ 

มาตรา 72 ระบุให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน่วยงานของรัฐ) ส่งรายงานการเงินประจ าปี 
พร้อมผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ กระทรวง
เจ้าสังกัด ฯลฯ  และให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

อนึ่ง “ผู้สอบบัญชี” ตามกฎภายใน ก่อนพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
มีผลบังคับใช้ประกอบด้วย ตาม ข้อ 24  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงาน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 “ผู้สอบบัญชี” ข้อ 29 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 และ 
“ผู้สอบบัญชี” ตามระเบียบหรือข้อบังคับ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น สถาน
ปฏิบัติการโรงแรม และหรือโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ทั้ง ข้อ 53 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ เป็นต้น  

จากผลของกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นมา จึ งส่งผลให้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงรูปแบบการท างาน โดยน าระบบสารสนเทศทางการเงินมาใช้ในการบันทึก
ข้อมูลการรับ การจ่ายเงิน การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ตามกฎหมายก าหนดไว้  และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี “ผู้สอบบัญชี” ตามมาตรา 71 เข้าท าการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกฎหมายก าหนดไว้เป็นประจ าทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานการเงิน การคลัง และการจัดท า
รายงานทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเห็นควรน าปัญหาดังต่อไปนี้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนและพิจารณา  

ก. ปัญหาข้อกฎหมาย  
- คุณสมบัติ “ผู้สอบบัญชี” ไม่เป็นไปตาม มาตรา 71 ก าหนดไว้  

ข. ปัญหาข้อเท็จจริง  
1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี ตามกฎ (ข้อบังคับหรือระเบียบ)  หากขัดกันกับความเห็น  

“ผู้สอบบัญชี” ตามมาตรา 71 จะต้องพับไปและที่ส าคัญส่วนราชการ ได้น าความเห็นของ“ผู้สอบบัญชี” ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารส่วนราชการได้อย่างแท้จริงหรือไม่อย่างใด  

2. จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้อง คง “ผู้สอบบัญชี” ตามข้อ บังคับ หรือระเบียบก่อนปี พ.ศ. 2560 
หากคงผู้สอบบัญชีไว้ตามข้อบังคับ หรือระเบียบเดิม ส่วนราชการจะต้องจัดท ารายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จ
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ภายใน 15 วันวันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ออกรายงานทางการเงินให้แล้วเสร็จก่อนกองคลัง ) เพ่ือกองคลังจะได้
สอบทานความถูกต้อง เป็นต้น  

ค. อัตราค่าตอบแทน “ผู้สอบบัญช”ี  
จากข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เริ่มต้นส่วนราชการละ 20,000.บาท ถึง 50 ,000 

บาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 และ
มาตรา 72  

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ข้อ 24   

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 29 

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 54 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีมอบหมายกองคลังน าประเด็นดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแต่งตั้ง
และก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
1. ให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ใช้ระบบ UBUFMIS ในการท างานด้านการเงินให้เต็มระบบ 

เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกัน 
2. ให้กองคลังวิเคราะห์การใช้ระบบ UBUFMIS แล้วปรับปรุงการท างานของระบบให้สามารถ

ตอบสนองการท างานด้านการเงิน การบัญชี ให้เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
3. เม่ือระบบ UBUFMIS มีเสถียรภาพ สามารถรายงานข้อมูลทางการเงินของคณะ/ส านัก/

หน่วยงาน ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องแล้ว จึงจะพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีในขั้นต่อไป 
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/ส านัก ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีไว้แล้ว ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนอัตรา
ค่าตอบแทนอาจแตกต่างกันตามข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงาน 

4. ในกรณีที่คณะ/ส านัก จัดท ารายงานทางการเงินแล้วเสร็จ ภายหลังรายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย และมีข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้ถือตามรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 
4.3 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 12/2564) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43  
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แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 12/2564) จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
สังกัดคณะที่ศึกษา  ดังนี้ 

 1. ระดับปริญญาโท  จ านวน  3 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  2  คน 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  2  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน 2 คน 

1.2 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  1  คน 
(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิก จ านวน 1 คน 

 2. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  1  คน 

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

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

9 การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 43 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ 

อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน  
รวมทั้งหมดจ านวน 4 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 12/2564)  เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติปริญญาต่อไป 
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4.4 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยนักศึกษายื่นค าร้องเพ่ือขอขยายเวลาเรียน
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่
สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา 2563 ได้นั้น ทั้งนี้  
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงขอเสนอ
โดยจ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน 2 คน ดังนี้ 

 1. ระดับปริญญาโท  จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
 1.1 คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  1 คน  
 (1) นางสาวกาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ รหัสนักศึกษา 59110260053 ศึกษาสาขาวิชาเคมี 

แผน ก แบบ ก 2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2564 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   
- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งรวมระยะเวลา

ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา  
- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย

แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

2. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  1 คน  ดังนี้ 
 2.1 คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  1 คน 
 (1) นายสุริยา ติ่งทอง รหัสนักศึกษา 5811800029 (ขอขยายครั้งที่ 2) ศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2564 

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   
- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และครั้งที่ 

2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 2 ภาคการศึกษา  
- ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เผยแพร่และ

ตีพิมพ์บทความวิจัย ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อ
กฎหมายหรือมติที่ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่   
อว 0224.1/ว 480  เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษา



- 10 - 

หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่   
อว 0224.1/ว 1109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้างมติที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 พิจารณา
แล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ส าหรับนิสิต
นักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

(๑) ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7  และชั้นปีที่ 8 (รหัส 56 และ 55) 
(๒) ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 9 และชั้นปีที่ 10 (รหัส 54 และ 53) 
(๓) ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 11 และชั้นปีที่ 12 (รหัส 52 และ 51) 
(๔) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (รหัส 60 และ 59) 
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี

ที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3  
(๖) ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (รหัส 59 และ 58) 
(๗) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7 

และชั้นปีที่ 8 (แบบ 1.2 และแบบ 2.2 : รหัส 56 และ 55) 
(๘) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 

และชั้นปีที่ 6 (แบบ 1.1 และแบบ 2.1 : รหัส 58 และ 57) 
4. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่   

อว 0204.2/ว 6030 วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนด  ในปีการศึกษา 2563  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 
ปีการศึกษา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่   
อว 0224.1/ว 480 เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษา
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หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการส าเร็จ
การศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  

4. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่   
อว 0204.2/ว 6030 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิต
นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีในเบื้องต้น และหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน รวมทั้งหมดจ านวน 2 คน เพื่อรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 
  4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่  
พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดในเรื่องนโยบายและแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ 
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัยตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ความทราบแล้วนั้น  

เพ่ือปรับกระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่เป็นไปด้วยความถูกต้องครอบคลุมการเสนอ
หลักการ การขออนุมัติบรรจุแผนรวมทั้งการเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....... 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  

พ.ศ. 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีเพื่อลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
 
4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม เนื่องด้วยข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้ยังบังคับอยู่ไม่
เหมาะสมกับสภาการณ์ในปัจจุบัน และมีการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน และมีการก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของนักศึกษา รวมถึงรูปแบบองค์กร และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือองค์การ
นักศึกษาที่ด าเนินกิจการ กิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา ที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน และไม่
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา อีกท้ังเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม หรือกิจการเกี่ยวกับองค์การ
นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รายงานสภาพปัญหาดังกล่าวต่ออธิการบดี 
ต่อมาอธิการบดีได้มีบัญชาและค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือด าเนินการพิจารณายก
ร่าง วิเคราะห์ รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะท างานดังกล่าวได้ด าเนินการยกร่างเสร็จสิ้น
แล้ว จึงเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นผู้แทน 
แต่ละคณะเห็นควรให้จัดตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ 

2. คณะท างานฯ ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับร่วมกับสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานด้วย 

 3. คณะท างานฯ ได้เชิญนายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา  
ร่วมให้ความเห็นในร่างข้อบังคับดังกล่าว  

 4. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้มีหนังสือขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
ดังกล่าว ต่อคณบดี และผู้อ านวยการส านัก เพ่ือให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบเพ่ิมเติม 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานพัฒนานักศึกษา เสนอส านักงานกฏหมาย

และนิติการตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กองแผนงานเสนอ 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มหาวิทยาลัยจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ในการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวาระเร่งด่วน เสร็จแล้วให้
มหาวิทยาลัย เสนอร่างข้อบังคับต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ทั้งนี้ อธิการบดี มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่  
กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบภายใน จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล 
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีหลักการที่สอดคล้องกับ ร่างประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. .... 
ซึ่งปัจจุบันร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามร่าง
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ด าเนินการ 

บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....  
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “มาตรา ๑๙  สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 “มาตรา ๒๑  นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” 
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 ๒.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 

 ๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

๒.๔ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๓/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง การออกกฎหมายล าดับรองภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... และเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรทบทวนบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการใน

ข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอให้คงไว้ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหาร 
2. ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ

ตระหนัก และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาเสนอที่ปรึกษา
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) 
ประธานคณะกรรมการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสนอที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการ

บริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ตามสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๐๓๔๕/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๐499/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(คบส.) สั่ง ณ วันที่ ๑9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64  (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) 

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 8 ได้ก าหนดให้มีการคณะกรรมการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ซึ่งแต่งตั้ง
โดยอธิการบดี ประกอบด้วย  

๑. รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน  กรรมการ 
๓. ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน  กรรมการ 
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๔. กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย    
      จ านวนไม่เกิน ๒ คน      กรรมการ 

๕. ผู้จัดการทั่วไป       เลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์หรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าในคณะเพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้ง
แต่งตั้งใหม่ได ้

กรรมการตาม (๔) ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นับวันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได ้
ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(คอส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าและเสนอรายชื่อกรรมการตาม หมวด 1 ข้อ 8 (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕  

 อนึ่ง คณะคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๐๓๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๐499/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64  และ ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  
๐499/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 มีรายชื่อและต าแหน่งดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรารัตน์ บุญแฝง     กรรมการ 
    ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะบริหารศาสตร์    
๓. นางสาวกันญรัชนิ์  ศรีจันทร์     กรรมการ 
    ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์      
๔. นายรัชชนนท์  แกะมา      กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
๕. นางสาวมัณฑนา เจือบุญ      กรรมการ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
6. ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว   เลขานุการ 

  

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ค าแนะน าและเสนอรายชื่อกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 
ไม่เกิน ๒ คน ตามความใน หมวด 1 ข้อ 8 (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (คบส.) ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ 8 “ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน กรรมการ 
(3) ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน กรรมการ 
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(4) กรรมการซึ่ งแต่ งตั้ งจากบุคคลภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 2 คน 

กรรมการ 

(5) ผู้จัดการ เลขานุการ 
กรรมการตาม (2) และ (3) ให้คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์หรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าในคณะเพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้ง 
กรรมการตาม (4) ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการตาม (2) (3) (4) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได”้ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส). ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าและเสนอรายชื่อกรรมการบริหาร
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส). ซึ่งแต่งตั้งจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 
๒ คน ตามความใน หมวด 1 ข้อ 8 (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว ดังนี้ 
1. นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวมัณฑนา เจือบุญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

 
4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ... 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ... โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้วย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้มีนโยบายในการ

พัฒนาส านักงานสู่การเป็น e-office ประกอบกับเพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 จึงได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ใน
กระบวนการท างาน รวมทั้งการลงนามเอกสารและสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โดยใช้ระบบลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ทั้งใน สวก.และหน่วยงานภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการลงนาม
สัญญาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) กับหลายหน่วยงาน และมีแผน
ด าเนินการใช้ระบบดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจาก สวก.และ สวก.ได้พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้แก่หน่วยงานซึ่งจะมี
การจัดท าสัญญารับทุนและลงนามร่วมกันในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.4/5865 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางด าเนินงานเพ่ือรองรับการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยระบบ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย และอธิการบดีเห็นชอบด าเนินการตามเสนอ คือ เข้าร่วมการลงนามใน
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ระบบด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอความเห็น
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ในมิติด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน สวก.ในวิธีการปฏิบัติและให้ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสนับสนุน (หากจ าเป็น) 

    และส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ให้ความเห็นโดยสรุปเห็นว่า “การท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยโดยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกระท าที่ไม่ต้องห้ามและสามารถ
ด าเนินการได้ตามกฎหมาย” และจากการสอบถาม สวก. ถึงระยะเวลาที่จะต้องแจ้งความประสงค์กลับและวิธีการ
นั้น สวก.แจ้งว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีผล
ตามกฎหมาย 

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงเสนอแนวทางด าเนินงาน เพ่ือรองรับการลงนาม  
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการด าเนินงานในการลงลายมือชื่อดิจิทัลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณามอบหมายผู้มีอ านาจ และพยานในการลงนามสัญญารับทุนวิจัยด้วย
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากแบ่งประเภททุนวิจัยตามสถานะผู้เสนอขอทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1) ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีค าสั่งมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุนวิจัยในส่วนของพยานขึ้นอยู่
กับแหล่งทุนเป็นผู้ก าหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามเป็นพยาน 

2.2) ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา ปัจจุบัน อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุนวิจัย 
ในส่วนของพยานขึ้นอยู่กับแหล่งทุนก าหนด 

3) ด าเนินการขอใบรับรองจากผู้ที่ให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้  
ซึ่งในระดับผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา จะต้องใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง เช่น (1) โครงการ
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
NRCA Thailand (2) บริษัทไทยดิจิทัล ไอดี จ ากัด หรือ TDID เป็นต้น ซึ่งการออกใบรับรองมีค่าใช้จ่ายรายปี และ
มีอายุการใช้งาน ส าหรับพยาน จะเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ประเภท 2 เป็นลายมือชื่อดิจิทัลที่
อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Publix Key infrastructure: PKI) 

ทั้งนี้ หากเห็นชอบการด าเนินงานตามเสนอ ในส่วนข้อ 1) เห็นควรให้ด าเนินการตามล าดับแรก
และควรมอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับกองกลาง เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
ส าหรับข้อ 2) และ ข้อ 3) เห็นควรให้ด าเนินงานภายหลังจากข้อ 1) แล้วเสร็จ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานหลักใน
การด าเนินงานต่อไป โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอ โดย
มอบหมายส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองกลาง ส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการในข้อ 1 

3. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ก าหนดประชุมหารือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กองกลาง ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประชุมหารือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อสรุป  ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ เอกสารภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …..สามารถด าเนินการได้ และ กองกลาง ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้จัดท าและตรวจร่าง
ประกาศ เสนออธิการบดีพิจารณา  และอธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 
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4. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ก าหนดประชุมติดตามการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กองกลาง ส านักงาน
กฎหมายและนิติการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือหารือร่วมกันเพ่ือเตรียมการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และท่ีประชุมมอบหมายการรับผิดชอบดังนี้ 

1) มอบหมายกองกลาง เป็นผู้เสนอวาระเพ่ือพิจารณา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ... ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจ าเดือนธันวาคม 2564 

2) มอบหมายให้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

3) มอบหมายส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติมในส่วนของการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการใช้งานตาม(ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว                 

ดังนั้น กองกลาง จึงเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ...  ต่อที่ประชุมฯเพ่ือพิจารณา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533  มาตรา 18 และมาตรา 21  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. การประชุมหารือตามที่อธิการบดีมอบหมาย ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 

กองกลาง ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
2. อธิการบดีให้ความเห็นชอบด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ... 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองกลางประสานส านักงานกฏหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบและเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 
4.10 การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ เนื่องในโอกาส  

ปีใหม่ พ.ศ. 2565 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย กองกลาง ได้รับอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
และชุมชน โดยมีกิจกรรมบ าเพ็ญบุญกุศลและผู้บริหารพบปะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือถ่ายทอดนโยบายลงสู่
การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564 ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 11 : ยกระดับการสื่อสาร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนภาพลักษณ์
ที่ดีของผู้บริหารอย่างเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย  

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลง 
สู่ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ดังต่อไป ดังต่อไปนี้  
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๑. กิจกรรมผู้บริหารพบปะประชาคม 
อธิการบดี และผู้บริหาร รายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และถ่ายทอดนโยบายแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในปี 2565  
๒. กิจกรรมสัมพันธ์ 

   ๒.1. วีดิทัศน์การแสดงของหน่วยงานภายใน  
2.๒ การจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร 

  ๒.๒ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ UBU 
  ๓. ร่างก าหนดการ  วันที่ 7 มกราคม 2565  ผ่านระบบออนไลน์ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
14.30 น. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  แต่งกายด้วยชุดไทย/พื้นเมือง 
15.00 น พิธีเปิดกิจกรรม  
15.10 น.  กิจกรรมผู้บริหารพบปะประชาคม   
1๕.20 น. กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ UBU  
15.30 น.  วีดิทัศน์การแสดงของหน่วยงานภายในชุดที่ 1   
15.40 น. การจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรรอบที่ 1   
15.50 น. วีดิทัศน์การแสดงของหน่วยงานภายในชุดที่ 2  
16.00 น. การจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรรอบที่ 2   
16.10 น. วีดิทัศน์การแสดงของหน่วยงานภายในชุดที่ 3  
16.20 น. การจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรรอบที่ 3   
16.30 น. ปิดงาน  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ก าหนดวันจัดกิจกรรม วันที่ ๗ มกราคม 2565 
2. รูปแบบและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
3. ก าหนดการในการจัดกิจกรรม 
4. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
1.การจัดกิจกรรมปีใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรูปแบบออนไลน์ ก าหนดในวันที่  

7 มกราคม 2565 
2.ส าหรับคณะ/ส านัก /หน่วยงาน สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด 
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4.11 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกท้ังยังค านึงถึงการ
เก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ
และทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  
(๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 
(๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(๓) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) 
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2
ตัวชี้วัด 43 ข้อค าถาม ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
9.1 ข้อมลูพื้นฐาน O1. โครงสร้าง กองกลาง 

O2. ข้อมูลผู้บริหาร กองกลาง 
O3. อ านาจหน้าที ่ กองกลาง 
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กองแผนงาน 
O5. ข้อมูลการติดต่อ กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก 

O6. กฎหมายที่เกีย่วข้อง ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
O8. Q&A กองกลาง 
O9. Social Network กองกลาง 

9.2 การบริหารงาน O10. แผนด าเนินงานประจ าป ี กองแผนงาน 
O11. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

กองแผนงาน 

O12. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กองแผนงาน 
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน กองการเจ้าหน้าที ่
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองบริการการศึกษา/

ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา/ส านักงาน

ส่งเสริมบรหิารงานวิจัยฯ 

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17. E–Service 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองแผนงาน 
O19. รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน 

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี กองแผนงาน 
O21. แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพสัดุ กองคลัง 
O22. ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ กองคลัง 
O23. สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน กองคลัง 
O24. รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี กองคลัง 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
O26. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี กองการเจ้าหน้าที ่

9.5 การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กองบริการการศึกษา/
ส านักงานพัฒนา

นักศึกษา/ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/กองแผนงาน 

O33. การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

O34. เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

O36. การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี กองแผนงาน/ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

O37. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต กองแผนงาน 
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กองการเจ้าหน้าที ่
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน 
O40. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน 

O41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี กองแผนงาน 
10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

O42. มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กองแผนงาน 
O43. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กองแผนงาน 

2. ปฏิทินการประเมิน 
กรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงมีขั้นตอน

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่ได้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมบางขั้นตอนและระยะเวลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน          
แต่งตั้งคณะท างานฯ และอนุกรรมการตามตัวช้ีวัดย่อย          
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน          
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน          
ช่วงด าเนินการประเมิน          
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ          
การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก          
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT และแบบวัด EIT          
การรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT          
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT          
การชี้แจงเพ่ิมเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT          
การประมวลผลการประเมิน          
การจัดท ารายงานผลการประเมิน          
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน          
การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน          

หมายเหตุ 
 ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 
 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ 
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เพ่ือให้การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน กองกลางขอเสนอ 
แนวทางการรายงาน 

“ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานการด าเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากคณะท างานฯ ต้อง
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจ าเดือนเมษายน 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลฯ 

 

โดยมีรายละเอียดแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ข้อมูลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ธ.ค. 64 
2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และกรอกข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลยั ม.ค. - ก.พ. 65 
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ (บุคลากร นักศึกษา ผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย)  
31 ม.ค. 65 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลกลุม่ตัวอย่างในการส ารวจ (บุคลากร นักศึกษา ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย) มายังกองกลาง 

31 ม.ค. 65 

5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9 และ 10 ทบทวน ตรวจสอบ และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด และ อัพโหลดผลการด าเนินงานขึ้นในระบบ URL ที่เป็น
ทางการของมหาวิทยาลัย 

ก.พ. - มี.ค. 65 

6. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9 และ 10 ส่ง Link URL ที่รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบมายังกองกลาง   

31 มี.ค. 65 

7. กองกลาง ตรวจสอบผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีที่ 9 และ 10 และตรวจสอบ Link 
URL ที่หน่วยงานน าเสนอ พร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5 เม.ย. 65 

8. ฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการด าเนินงาน และ Link URL ต่อ ปปช. 30 เม.ย. 65 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) การเตรียมการด้านข้อมูลการส ารวจ 
• แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที่ 5  
ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.การปฏิบัติหน้าท่ี 
2.การใช้งบประมาณ 
3.การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
5. การแกไ้ขปัญหา
การทุจริต 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

1.ข้าราชการ 
2.ลูกจา้งประจ า 
3.พนักงานมหาวิทยาลัย 
4.ลูกจา้งช่ัวคราว 

หมายเหตุ  
- ต้องปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 

1. ฝ่ายเลขาฯ น า URL หรือ QR 
Code ที่ทาง ITA จัดส่งให้ มา
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้า
ไปตอบแบบส ารวจ 
โดยฝ่ายเลขาฯ มีแนวทางการ
เผยแพร่ ดังนี ้
- การแจ้งเวียน
ประชาสมัพันธ์ไปยังคณะ/
ส านัก/หน่วยงาน 
- ประชาสมัพันธ์ผ่าน
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลยั (@ubu.ac.th) 
- ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

มี.ค. - พ.ค. 
65 

1. กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
(ข้อมูล
บุคลากร) 
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• แบบ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ยน อ ก  ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที่ 8  

ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.คณุภาพการ
ด าเนินงาน 
7.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
8.การปรับปรุงการ
ท างาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ที่เข้ามาใช้บริการ
มหาวิทยาลยัตามพันธกิจ
หลัก  
• ด้านการผลิตบัณฑิต 
• ด้านการวิจัย / 

บริการวชิาการ / ด้าน
ท านุฯ 

หมายเหตุ - โดยมหาวิทยาลยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 1,000 คน  

การเก็บข้อมูลแบบส ารวจผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก ท าได้ 
ดังนี ้
1.ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกที่มารับบริการ 
หรือมาตดิต่อกับหน่วยงาน
โดยตรง (กรณีนีไ้ม่นับรวมใน
กลุ่มตัวอย่างที่ส่งให้ ITA)  
2. กรณีกลุ่มตัวอย่างทีจัดส่งให้ 
ITA จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
เป็นผู้ด าเนินการ 

มี.ค. - พ.ค. 
65 

กองบริการ
การศึกษา / 
ส านักงาน
ส่งเสริมและ
บริหารงานวิจัย 
(ข้อมูลผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ภายนอกตาม
พันธกิจ) 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานตามที่กองกลางเสนอ 
2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนา

ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง เสนอค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่ออธิการบดีเพื่อ

ลงนามและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด โดย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
SKK และ CPAC ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เชื่อมโยง 
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2. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้  และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม การบริหารสถาปัตยกรรม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM 
และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

4. เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของความร่วมมือทางวิชาการนี้ขององค์กรทั้งสามฝ่าย  
5. เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการ

พัฒนาก าลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ 
ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก

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

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  ส านักงานตั้งอยู่ที่ 33/1  หมู่ 3  ต าบลบ้านป่า  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด  ส านักงานตั้งอยู่ที่  1516 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
SKK และ CPAC ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม การบริหารสถาปัตยกรรม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM 
และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2.4 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของความร่วมมือทางวิชาการนี้ขององค์กรทั้งสามฝ่าย  
2.5 เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ  
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3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1  หน้าที่ของ SKK และ CPAC   

3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการฝึกงานวิชาชีพ การฝึกอบรม 
การจัดหาข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานภาคสนาม การปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา และการปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของทั้งสามฝ่าย ส าหรับคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital 
Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

3.1.2 จัดให้มีบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกงานวิชาชีพและงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของทั้งสามฝ่าย ณ บริษัท
ของ SKK และ CPAC และ/หรือบริษัทในเครือของ SKK และ CPAC 

3.1.3 สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือที่มีอยู่เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง 
ๆ ที่ทั้งสามฝ่ายเห็นควรด าเนินการร่วมกัน 

3.1.4 สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งทั้งสามฝ่ายเห็นควรด าเนินการร่วมกัน 

3.1.5. พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของ SKK และ CPAC จะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการฝึกงานวิชาอาชีพ การฝึกอบรม การจัดหาข้อมูลเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานภาคสนาม การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของทั้งสามฝ่าย 

3.2  หน้าที่มหาวิทยาลัย 
3.2.1 สนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  และอ่ืน ๆ รวมถึงที่มีอยู่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรของ SKK และ CPAC สามารถ
ใช้งานร่วมกันเพื่อการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม  

3.2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital 
Construction รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการ
วิจัยและพัฒนาของบุคลากรของ SKK และ CPAC ที่มหาวิทยาลัย หรือตามที่ทั้งสามฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน 

3.2.3 สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้ใช้ BIM และ Digital Constructionและอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ทั้งสามฝ่ายเห็นควร
ด าเนินการร่วมกัน 

3.2.4 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ SKK และ CPAC และ/หรือบริษัทใน
เครือของ SKK และ CPAC ด้านต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของทั้งสามฝ่าย 

3.2.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ SKK และ CPAC การให้ข้อมูลแก่นักศึกษา และ
การด าเนินการสรรหาบุคลากรใหม่ให้กับ SKK และ CPAC และ/หรือบริษัทในเครือของ SKK และ 
CPAC  

3.2.6. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของ SKK และ CPAC และ/หรือบริษัทในเครือของ SKK และ CPAC  ในการฝึกงานวิชาอาชีพ การ
ฝึกอบรม การจัดหาข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานภาคสนาม การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของทั้งสามฝ่าย  
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4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ  

1. นายสุรชัย  นิ่มละออ   ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด “SKK”  
2. นายชูโชค  ศิวะคุณากร  ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 
“CPAC” 

6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1.  มติที่ประชุมคณะกรรกมารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ วันที่ 26 ตุลาคม 
2564 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ 
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฏหมายและนิติการ

เพื่อตรวจสอบ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

5.1 แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งท่ีประชุม ตามที่ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯได้เสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือรองรับการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยระบบลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้มอบหมายหน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย 2) กองกลาง และ 3) ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ผู้ดูแลตรวจสอบและให้ความเห็นด้านระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุม
หารือร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และประชุมติดตามผลการด าเนินงานเมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปแล้วนั้น โดยที่
ประชุมได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2564           
  

กองกลาง 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับระบบเพ่ือ 
รองรับการใช้งาน 

เดือนพฤศจิกายน 2564         
  

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

การเสนอ (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้ลายมือ
ชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเอกสารภายใน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ…. 

เดือนพฤศจิกายน 2564  กองกลาง 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

ประสานส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2564 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

พัฒนาระบบและทดสอบการใช้งาน 
- Digital Workflow 
- Digital ID, Digital Signature, Digital 
Certificate  

เดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ซักซ้อมท าความเข้าใจการใช้งานร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กองกลาง กองแผนงาน กองคลัง 
และหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย) 

เดือนมกราคม 2565 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เริ่มใช้งานระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย 
และบางส่วนของเอกสารภายนอกมหาวิท
ยาลัย ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 

กุมภาพันธ์ 2565 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ 
1. แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
2. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เป้าประสงค์ 1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยการต่อยอดและพัฒนาระบบหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
ไปใช้กับระบบงานอ่ืน ๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบงานการเงิน ระบบงานพัสดุ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญของการด าเนินการตาม Digital Workflow อย่างสมบูรณ์ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.2 รายงานผลการด าเนินงานการสื่อสารองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งท่ีประชุม ตามที่ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 – 2567 ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ เปาประสงคที่ 4 
เพ่ือสรางภาพลักษณใหมที่ดีและยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลยุทธ์และมาตรการที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  

กลยุทธ์ 10 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding)  
มาตรการ 1 โครงการ UBU-Rebranding  

1. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะท างานในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร  
2. จัดท าแผนการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ (UBU-Rebranding) และด าเนินการตาม 

แผนที่ก าหนด  
กลยุทธ์ 11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
มาตรการ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารองค์กร  

1. พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสื่อสารองค์กร  
3. ผลิตและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสาธารณะ โฆษณา เว็บไซต์  
      UBU Channel, UBU Ambassador และอ่ืน ๆ 
4. จัดท าแผนการสื่อสารองค์กรระยะสั้น/ระยะยาว  
5. เพ่ิมช่องทางและสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ  

มาตรการ 2 การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

(1) สร้างภาคีเครือข่ายการสื่อสารองค์กรกับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการ 
     ด าเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย (External Liaison) โดยผ่านการประสานงาน 
     สื่อเพ่ือให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยและ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพ่ือตอบสนอง 
     กับเหตุการณ์ปัจจุบัน   
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(๒) เตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารให้สามารถน าเสนอข้อมูลกรณีสถานการณ์ 
     ฉุกเฉิน  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังกล่าวข้างต้น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน “สื่อสารองค์กร” ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564) ดังนี้  

1. ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มี คณะกรรมการอ านวยการสื่อสารองค์กร เป็นผู้ก าหนด

นโยบายหลัก และด าเนินการผ่าน 4 คณะท างาน ประกอบไปด้วยคณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ คณะท างาน
สื่อสารภายนอก คณะท างานสื่อสารภายใน และคณะท างานสื่อสารภายในระดับนักศึกษา  

2. ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารองค์กร  
   ในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ

บุคลากรสามารถด าเนินการได้โดยแจ้งข้อมูลที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหนังสือราชการ/อีเมล์/
โทรศัพท์/เพจ มายังงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หรือ ด าเนินการผ่าน
ระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2564 มีข่าวที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งผ่านในระบบ
ทั้งสิ้น 341 เรื่อง และร่วมรายการ UBU2You จ านวนทั้งสิ้น 110 ประเด็น โดยหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมาก
ที่สุดคือ ล าดับที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ล าดับที่ 2 ส านักวิทยบริการ ล าดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ ล าดับชมเชย คณะ
วิทยาศาสตร์ / ส านักงานส่งเสริมบริหารส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม / สถาน
ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระบบส่งข่าว UBU2You รวม ระดับความร่วมมือ 

1.  คณะนติิศาสตร ์ 1 2 3  

2.  คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 4 5  

3.  คณะรัฐศาสตร ์ 1 1 2  

4.  คณะวิทยาศาสตร ์ 1 11 12 ชมเชย 

5.  คณะเกษตรศาสตร ์ 1 4 5  

6.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 0 4 4  

7.  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 0 6 6  

8.  คณะศลิปศาสตร ์ 0 23 23 1 

9.  คณะบริหารศาสตร ์ 0 6 6  

10.  คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 6 6  

11.  คณะเภสัชศาสตร ์ 0 14 14 3 

12.  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 2 0 0  

13.  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 7 8  

14.  กองกลาง 293 7 300  
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระบบส่งข่าว UBU2You รวม ระดับความร่วมมือ 

15.  กองคลัง 2 1 3  

16.  กองบริการการศึกษา 1 1 2  

17.  งานส่งเสรมิการวิจยั บริการวิชาการฯ 8 3 11 ชมเชย 

18.  สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 11 0 11 ชมเชย 

19.  ส านักงานพัฒนานักศึกษา 2 0 2  

20.  ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 0 1  

21.  กองการเจ้าหน้าที ่ 4 0 4  

22.  ส านักวิทยบริการ 11 9 20 2 

23.  ส านักทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 0 1 1  

 รวม 341 110 451  

3. ผลิตและเพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสาธารณะ  
   ในช่วงปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้ผลิตและเพ่ิมช่อง

ทางการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสาธารณะ โดยมีรูปแบบและช่องทางการน าเสนอ และตัวชี้วัดการเข้าถึง ดังนี้   
ล าดับ ช่องทาง ตัวชี้วัดจ านวน /  

การเข้าถึง 
ตัวอย่างรูปแบบและช่องทาง 

1.  การส่งข่าวสูส่ื่อสาธารณะภายนอก  
สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์  

229 ข่าว 

 
2.  การปรับรูปแบบจดหมายข่าว เป็น จดหมาย

ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (UBU News)  ความถี่
เดือนละ 2 ครั้ง  

18 ฉบับ 

 
3.  การน าเสนอข่าวผ่านเว็บไซตม์หาวทิยาลัย

อุบลราชธาน ี
341 เรื่อง 
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ล าดับ ช่องทาง ตัวชี้วัดจ านวน /  
การเข้าถึง 

ตัวอย่างรูปแบบและช่องทาง 

4.  การน าเสนอผ่านเพจมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1,168,004  
(113,130 
followers) 

 
5.  การน าเสนอผ่านเพจสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
1,171,552 

(10,677 followers) 

 
6.  การน าเสนอผ่านเพจท่ีนี่ ม.อุบลฯ 5,808,577 

(43,016 followers) 

 
7.  Twitter: Ubon Ratchathani University 63 Followers 

 
8.  Instagram: ubonratchathaniuniversity 913 followers 

 
9.  Youtube UBU Channel 150 เรื่อง 

(47,638) 

 
10.  รายการ UBU2You 42 ตอน 
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ล าดับ ช่องทาง ตัวชี้วัดจ านวน /  
การเข้าถึง 

ตัวอย่างรูปแบบและช่องทาง 

11.  รายการ Good Life by ม.อุบลฯ 12 ตอน 

 
12.  รายการ ที่น่ี ม.อุบลฯ 120 ตอน 

 
13.  รูปแบบ infographics ป้ายประชาสัมพันธ์ 

และ LED 
120 เรื่อง 

 
14.  กลุ่มไลน์สื่อสารภายใน และกลุม่ไลน์สื่อสาร

ภายในระดับนักศึกษา 
ทุกวัน 

 
4. การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารองค์กร  
   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ด้านการสื่อสารองค์กร จ านวน 8 ครั้ง ในระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ประกอบไปด้วย
การอบรมเทคนิคการสื่อสารองค์กรและระบบส่งข่าว จ านวน 3 รุ่น เทคนิคและการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ จ านวน 
1 ครั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการก าหนดแบรนด์  จ านวน 1 ครั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารเพ่ือความ
โปร่งใส (ITA) จ านวน 1 ครั้ง อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ จ านวน 1 ครั้ง และอบรมสื่อสารองค์กรส าหรับนักศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง  
 

     
 

5. รายงานแบบประเมินคุณภาพการสื่อสารองค์กร 

   รายงานผลแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซี่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาและสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2563-2567 ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 
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1. ช่องทางที่ได้รับการสื่อสารองค์กรจากมหาวิทยาลัย (จากมากไปน้อย) 
ล าดับที่ ช่องทาง ร้อยละ 

1.  เว็บไซตม์หาวิทยาลัยหรือคณะ 66.2 
2.  E-mail มหาวิทยาลัย 60.8 
3.  Facebook 58.1 
4.  กลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม Line ของหน่วยงาน 44.6 
5.  หน้าจอ Log in Wifi 33.8 
6.  Line Official 31.1 
7.  DMS 31.1 
8.  ป้ายประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลยั 31.1 
9.  จอ LED 17.6 
10.  Youtube 4.1 
11.  อื่นๆ  4.1  

2. บุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการสื่อสาร (จากมากไปหาน้อย) 
ล าดับที่ ช่องทาง ร้อยละ 

1.  งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 67.6 
2.  เพื่อนร่วมงาน 56.8 
3.  คณะท างานสื่อสารภายใน 54.1 
4.  ผู้บริหารระดับคณะ 39.2 
5.  กรรมการประจ าคณะ 16.2 
6.  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลยั 10.8 
7.  อื่นๆ 4.1 

3. ระดับของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  
ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้ ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้

ด้านวิสัยทัศน/์พันธกิจ/นโยบาย มาก กฎระเบียบข้อบังคับ ปานกลาง 
สิทธิประโยชน์/สวสัดิการของบุคลากร ปานกลาง ข่าวสารกิจกรรมทั่วไป มาก 
ผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ปานกลาง การขอความร่วมมือต่างๆ ปานกลาง 
มาตรการรับมือ COVID มาก ผลงานนักศึกษาและบุคลากร ปานกลาง 
ค่านิยมมหาวิทยาลัย ปานกลาง สรุปมติที่ประชุมทีส่ าคญั ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปานกลาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ภูมทิัศน์  มาก 
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร/จดัอบรม ปานกลาง อัตลักษณ์ ม.อุบลฯ  ปานกลาง 
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ปานกลาง   

4. ระดับการน าข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ ( # ไม่เคยรับรู้ # รู้แต่ไม่เข้าใจ # 
เข้าใจแต่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ #  เข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์บ้าง #  เข้าใจและน าไปใช้
ประโยชน์สูงสุด) 

ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้ ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้
ด้านวิสัยทัศน/์พันธกิจ/นโยบาย  กฎระเบียบข้อบังคับ  
สิทธิประโยชน์/สวสัดิการของบุคลากร  ข่าวสารกิจกรรมทั่วไป  
ผลการด าเนินงานของผู้บริหาร  การขอความร่วมมือต่างๆ  



- 35 - 

ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้ ประเด็นการรับรู ้ ระดับการรับรู ้
มาตรการรับมือ Covid  ผลงานนักศึกษาและบุคลากร  
ค่านิยมมหาวิทยาลัย  สรุปมติที่ประชุมทีส่ าคญั  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ภูมทิัศน์   
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร/จดัอบรม  อัตลักษณ์ ม.อุบลฯ   
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย    

๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการสื่อสารองค์กร 
ประเด็นหลัก ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 
พัฒนาระบบ การสื่อสารจากผู้บริหารลงไปสู่ผู้ปฏิบัติน้อยมาก จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะ

ประชาคม/ UBU 
Roadshow 

การสื่อสารที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล มีแหล่งรวมข่าว
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากตอนนี้เป็นการที่คณะที่
ส่งไปจ านวนมากจึงจะได้รับการโพสต์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในของระดับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หน่วยงาน 

ควรก าหนดสัดส่วนการสื่อสารข้อมูลให้เหมาะสมครอบคลุมทุกภารกิจ 
หน่วยงาน ส านัก คณะฯ มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่เหมาะสม 

มอบหมายภารกิจงานสื่อสาร
องค์กรให้ครอบคลมุทุก
หน่วยงานมากขึ้น 

การสื่อสารองค์กรในหน่วยงานขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีการสื่อสารทุก
ระดับและสม่ าเสมอ จากมหาวิทยาลัยสู่คณะ คณะสู่ภาควิชา ภาควิชา
สู่บุคลากร/นักศึกษา เป็นต้น หากระดับใดระดับหนึ่งไม่สื่อสารต่อก็จะ
ไม่เป็นผล ดังนั้นหน่วยสื่อสารองค์กรต้องมีทุกระดับและสื่อสารเป็น 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในของระดับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หน่วยงาน 

รูปแบบการ
สื่อสาร  

การสื่อสารของมหาวิทยาลัย หากไม่ใช่มาจากฝ่ายสื่อสารองค์กร ยังมี
ภาพลักษณ์ของการสื่อเรื่อง "กฎหมาย ข้อบังคับ" ที่จะน ามาใช้ในการ
ควบคุมบุคลากร (ดังประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ลงนามโดย
ผู้บริหาร/สภาฯ) มากกว่า แสดงถึงการพยายามใช้หลักนิติศาสตร์
มากกว่าหลักรัฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร ท าให้สมาชิกในองค์กร 
ไม่อยากเข้าไปยุ่ง" 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในของระดับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ส่ง e-mail มา มีแต่ส่งบันทึกข้อความ หนังสือราชการ ท าให้
ไม่รู้ว่าจะสื่อสารถึงอะไร กับกลุ่มใด จึงอยากให้สื่อสารแบบตรงกลุ่ม 
กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช่ท าหน้าที่เป็นแค่ messenger 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในของระดับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หน่วยงาน 

อยากให้จัดงานพบปะผู้บริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจง
ผลการด าเนินงานและผลงานที่จะท าต่อไปในอนาคต 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายใน จัดกิจกรรมผู้บริหาร
พบปะประชาคม/ UBU 
Roadshow 

เน้ือหาการ
สื่อสาร  
 

ควรมีระบบสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากรที่รวดเร็วและตรง
ประเด็นกว่าปัจจุบัน ไม่เน้นแค่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เท่านั้น 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในพิจารณาช่องทาง 

มติที่ประชุมที่ส าคัญในการประชุมระดับต่างๆ ประสานไปยังเลขานุการการ
ประชุมคณะต่างๆให้เผยแพร่
ข้อมูลการประชุมตา่งๆ  

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องส าคัญๆทุกเรื่องที่บุคลากรต้องทราบ
หรือควรทราบให้รวดเร็วและทั่วถึง และการใช้ภาษาในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ควรชัดเจนและถูกต้อง 

มอบหมายคณะท างานสื่อสาร
ภายในของระดับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หน่วยงาน 
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ประเด็นหลัก ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

รับรู้ได้รวดเร็ว ทันเวลา สุดยอด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคน 

พัฒนาระบบและกลไกงาน
เพิ่มขึ้น 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
1. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายในครั้งที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2564  
2. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายนอกครั้งที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2564  
3. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กันยายน2564 
4. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
5. ที่ประชุมคณะท างานสื่อสารภายนอกครั้งที่ 5 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานการสื่อสารองค์กร 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 รายงานผลการด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระยะที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีมติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๖๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามข้อบังคับฯ เพ่ือด าเนินการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวาระเริ่มแรก 

ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานในระยะที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕) โดยสรุป ดังนี้ 

(๑) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ได้ประชุมครั้งแรกเพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมถึงก าหนด 
TOR คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ส าหรับคัดเลือกบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กลต. เพ่ือท าหน้าที่เป็น
บริษัทจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(๒) ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ได้มีหนังสือเชิญ
ชวนไปยังบริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กลต. จ านวนทั้งสิ้น ๑๖ บริษัท เพ่ือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ
ทางนโยบายแผนการลงทุน และค่าธรรมเนียม เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ซึ่ง
เปิดให้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเมื่อปิดรับยื่นข้อเสนอปรากฏว่า มีบริษัทจัดการยื่น
ข้อเสนอเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จ านวน ๑๐ บริษัท 

(๓) เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทจัดการ จ านวน ๑๐ บริษัท ได้เข้าน าเสนอนโยบาย 
แผนการลงทุน ข้อเสนอด้านคุณภาพและบริการ รวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือทุกบริษัทได้น าเสนอเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการ โดยยึดถือเกณฑ์พิจารณาตามที่ส านักงาน กลต. ให้ค าแนะน า ซึ่งผล
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การพิจารณาปรากฏว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพฯ 

(๔) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ ผู้อ านวยการฝ่ายงานธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ 
บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้เข้าพบอธิการบดี และร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ  เพ่ือก าหนด
กรอบนโยบายการลงทุนและแผนการออมเงินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดท าค าขอและเอกสาร
ประกอบในการยื่นจดทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ ต่อนายทะเบียน (ส านักงาน กลต.) 

(๕) ในระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพฯ จะด าเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นครั้ง
แรก ซึ่งภายหลังการรับสมัครสมาชิกแล้ว จะมีการน าส่งเงินสะสมของฝ่ายสมาชิก ในอัตราร้อยละ  ๓-๑๕ ของ
เงินเดือน (ตามความสมัครใจ) และน าส่งเงินสมทบฝ่ายมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน เป็นครั้งแรก 
ในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

ในการนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบของสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อธิการบดีได้มอบหมายให้กองแผนงาน ด าเนินการประสานกับคณะ วิทยาลัย ส านัก เพ่ือส ารวจการตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ ๓ 

ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๕ และมอบหมายกองคลัง ด าเนินการตรียมการหักเงินสะสมของสมาชิก และเบิกจ่ายเงินสมทบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าส่งนายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้เชิญชวนให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบวาระนี้ 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “ข้อ ๔๘ ในวาระแรกของการจัดตั้งกองทุน ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชั่วคราว ซึ่งมาจากผู้แทนฝ่าย
มหาวิทยาลัย และผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฝ่ายละห้าคน โดยจัดท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย  

 ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราว มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้มีคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 
๑๐ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราวด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับได้รับ
การจดทะเบียน” 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดี มีความเห็นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 1/2565 อังคารที่ 4 ธันวาคม 2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


