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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายเพิลน วิชัยวงศ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์   

เสนอที่ประชุม ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน  
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์  
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัล     
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่             
(No Gift Policy ) ฉบับลงวันที่ 29 ธันนวาคม 2564 ด้วยตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลและตาม
หลักสากล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน ต้องไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่               
(No Gift Policy) เพ่ือป้องกนัการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมถึงเป็น
การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12: มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค      

โควิด - 19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 
ประธาน แจ้งท่ีประชุม ตามท่ี ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0101/ว 1790 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แจ้งแนวปฏิบัติส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่และ
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  อบ 0017.3/ ว 6403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 แจ้งมาตรการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังเทศกาลปีใหม่ 2565  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศก าหนด
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้ 

มาตรการด้านการเรียนการสอนและการสอบ 
ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หลังจากนั้น

ให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11): มาตรการปลอดภัยส าหรับ
องค์กร (COVID free Setting) 

 ทั้งนี้  ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาเดินทางกลับมายังหอพัก หรือที่พักรอบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในที่ตั้ง โดยให้รายงานตัวเพ่ือประเมินความเสี่ยงผ่าน     
แอปพลิเคชัน HugUBU ซึ่งเข้าถึงได้จาก http://hugubu.ubu.ac.th หากได้รับผลประเมินเป็นผู้มีความเสี่ยง  
นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด ATK หรือ RT-PCR ณ งานควบคุมโรค โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทันท ี
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ข้อ 2 ให้กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย ก าหนดแนวทางการสอบกลางภาค  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยรายวิชาที่มีก าหนดการสอบในวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ให้เปลี่ยนรูปแบบ
การสอบเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น หากไม่สามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ในวันดังกล่าวได้ ให้เลื่อนการสอบไป
เป็นวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หรือในที่ตั้ง ส่วนรายวิชาที่มีก าหนดการสอบในวันที่  
15-16 มกราคม 2565 ให้ด าเนินการจัดสอบได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในที่ตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
เปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษา 
ข้อ 3 ให้บุคลากรในสังกัดของคณะ วิทยาลัย ส านัก และส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานแบบ

ผสมผสานระหว่างในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง หรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน หรือสลับวันเวลาปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 
4-14 มกราคม 2565 ทั้งนี้มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  หรือผู้อ านวยการส านัก  
เป็นผู้พิจารณาก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย
ของนักศึกษาและบุคลากรเป็นส าคัญ และต้องไม่ท าให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร  
และประชาชนเสียหาย ส าหรับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร  
และสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติได้ ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ
ความปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID free Setting)  

ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 ขอความร่วมมือให้บุคลากรเดินทางกลับเข้ามายังพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี  และรายงานตัว เ พ่ือประเมินความเสี่ ยงผ่ านแอปพลิ เคชัน HugUBU ซึ่ ง เข้ าถึ ง ได้จาก 
http://hugubu.ubu.ac.th หากได้รับผลประเมินเป็นผู้มีความเสี่ยง บุคลากรต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุด
ตรวจชนิด ATK หรือ RT-PCR ณ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที หากผลการตรวจ 
คัดกรองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งานควบคุมโรคจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทราบและมีค าสั่งให้บุคลากรกักตัว
เพ่ือสังเกตอาการ โดยถือว่าวันกักตัวเป็นวันปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง  

 อนึ่ง ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย ส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานในที่ตั้งตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ ไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานในที่ตั้งได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์หรือสั่งการใด ๆ  
ได้ตลอดเวลา 

 ข้อ 4 ให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงไปยังพ้ืนที่เสี่ยง หรือมีสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เช่น สถานบันเทิง เป็นต้น  

 ข้อ 5 ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือค าสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ตลอดจนตระหนักและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี ก าชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ประกาศ หรือค าสั่งโดยเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 



- 5 - 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  

ครั้งที่ 22/2564 เม่ือวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 และฝ่ายเลขานุการได้   
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด      
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,617,350.00 บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 224 ,138,146.41 
บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 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 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 พ.ศ.2564 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา ดังนี้ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด          

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด        

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 3.2 รายงานข้อมูลการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งท่ีประชุม ตามท่ี กองบริการการศึกษา น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้
ค้างช าระ และขอความเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา รายงานสถานภาพ
ของนักศึกษาที่มีหนี้ค้างช าระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาสนั้น 
 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและขอรายงานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียน
เรียนและมีหนี้ค้างช าระ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) ดังนี้ 

รายงานข้อมูลการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) 

ที่ คณะสังกัดนักศึกษา 
ลงทะเบียนทั้งหมด 

ยอดค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) %ต่อยอด
รวม

ค่าธรรมเนีย
มการศึกษา 

ระดับ ป.ตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมทุกระดับ % 
จ านวน % ป.โท ป.เอก รวม 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 1,693 11.37 11,887,600 351,800 208,000 559,800 12,447,400 8.48 4.65 
2 คณะเกษตรศาสตร์ 815 5.47 6,254,700 98,800 102,000 200,800 6,455,500 4.40 2.41 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,385 16.02 19,930,200 265,300 154,500 419,800 20,350,000 13.87 7.61 
4 คณะศิลปะศาสตร์ 2,477 16.64 17,093,500 113,300 - 113,300 17,206,800 11.73 6.43 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 752 5.05 9,122,400 12,500 - 12,500 9,134,900 6.22 3.41 
6 คณะบริหารศาสตร์ 2,585 17.36 28,130,200 109,300 - 109,300 28,239,500 19.24 10.56 
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 958 6.43 11,027,000 1,086,000 - 1,086,000 12,113,000 8.25 4.53 
8 คณะศิลปประยุกต์ฯ 255 1.71 5,178,500 - - - 5,178,500 3.53 1.94 
9 คณะนิติศาสตร์ 1,268 8.52 10,942,500 - - - 10,942,500 7.46 4.09 

10 คณะรัฐศาสตร์ 1,227 8.24 11,380,500 - - - 11,380,500 7.76 4.25 
11 คณะพยาบาลศาสตร์ 466 3.13 13,114,000 - - 142,500 13,256,500 9.03 4.95 
12 กลุ่มบุคคลภายนอก 9 0.06 41,000 - - - 41,000 0.03 0.02 

รวม 14,890 100.00 144,102,100 2,037,000 2,037,000 464,500 2,644,000 146,746,100 100.00 

 



- 7 - 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) 
และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ให้จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมโดยจ าแนกประเภทของนักศึกษาที่ค้างช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา รวมทั้งแสดงข้อมูลระยะเวลาในการขอผ่อนผันโดยจ าแนกตามภาคการศึกษา 
2. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อป้องกันการ

เกิดหนี้สูญ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  มอบกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติในการพิจารณาการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ และ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2565) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2565) 
จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาโท  จ านวน  6 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  1  คน 

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           จ านวน  1  คน 

1.2 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  3  คน 
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  3  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ           จ านวน  1  คน 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ           จ านวน  1  คน 
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-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ           จ านวน  1  คน 
1.3 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  1  คน 

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

1.4 คณะบริหารศาสตร์ จ านวน  1  คน 
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  1  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  -           จ านวน  1  คน 
2. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  2 คน  ดังนี้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  2  คน 
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 2  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 1 คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 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 าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด
จ านวน 8 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2565) เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัติปริญญาต่อไป 
 

  4.2 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 7 คน ดังนี้ 
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 1. ระดับปริญญาโท  จ านวน 2 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  1 คน  

 (1) นายอนุวัฒน์ เปพาทย์ รหัสนักศึกษา 5811600292 (ขอขยายครั้งที่ 3) ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษา ดังนี ้

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (2/2558) 
และในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6 

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 และครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 3 ภาคการศึกษา 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์     
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

1.2 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  1 คน  
(1) นางสาวอาศิรา ภูศรีดาว รหัสนักศึกษา 59151160039 (ขอขยายครั้งที่ 2)  

ศึกษาสาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลา
ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (1/2559) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564  และ
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 2 ภาคการศึกษา  

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

2. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  4 คน  ดังนี้ 
2.1 คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  1 คน 

(1)  นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรณ์ รหัสนักศึกษา 5711800066 (ขอขยายครั้งที่  3) 
ศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (2/2557) 
และในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 และครั้ง
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 และครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 3 ภาคการศึกษา  

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
ก าหนดจ านวน 1 หน่วยกิต การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาเอก การเผยแพร่และการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  3 คน  
(1) นายปรเมศวร์ สิทธิประภา รหัสนักศึกษา 5813800104 (ขอขยายครั้งที่ 2) 

ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (1/2558) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่  1/2564 และ
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 2 ภาคการศึกษา  

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ รอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับานาชาติตาม
เกณฑข์องหลักสูตร จ านวน 1 เรื่อง ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

(2) นายช่วงชัย ชุปวา รหัสนักศึกษา 5813800014 (ขอขยายครั้งที่ 2) ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (1/2558) และ
ในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 และ
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 2 ภาคการศึกษา 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
ก าหนดจ านวน 1 หน่วยกิต สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรก าหนดเพิ่มอีก จ านวน 1 เรื่อง และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

(3) นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี รหัสนักศึกษา 5813800032 (ขอขยายครั้งที่ 2) ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (1/2558) 
และในปีการศึกษา 2564 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564  
และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 2 ภาคการศึกษา 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และ
ระดับนานชาติ จ านวน 1 เรื่อง ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 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
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 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 เห็นว่าเพ่ือเป็น การ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก  
1 ปีการศึกษา 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

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

 2. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุ
ประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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 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.  หนั งสื อส านั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวัตกรรม                                
ที่ อว 0204.2/ว 6030 วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา    
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
นิสิตนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่
มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีในเบื้องต้น และหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยาย
เวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระดับปริญญาโท 2 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน เพ่ือรายงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.3 การรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2564 และกองแผนงาน ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ขอบเขตการรายงาน 
การติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 6 เดือนแรกปีการศึกษา 2564   

กองแผนงาน ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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1.1) หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (จ านวน 1 หลักสูตร) พิจารณา
คุณสมบัติเรื่องจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ประเด็น ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลกัสูตรที่เปิดสอน ที่มภีาระหนา้ที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
- จ ำนวน ไม่น้อยกวา่ 5 คน ไม่น้อยกวา่ 5 คน ไม่น้อยกวา่ 5 คน 
- วุฒิกำรศึกษำ ป.โท หรือ เป็น ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 
คน 

ป.เอก /หรือ ป.โท ที่เป็น รศ. ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาที่

เปิดสอนอย่างน้อย 3 คน 

ป.เอก /หรือเป็น ศ. ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด

สอนอย่างน้อย 3 คน 

1.2) หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (จ านวน 73 หลักสูตร) ตรวจสอบ
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ประเด็น ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ทีม่ีภาระหนา้ที่ในการบริหาร

และพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
- จ ำนวน - ไม่น้อยกว่า 5 คน 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ไม่เกิน 1 หลกัสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่เกิน 1 หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ไม่เกิน 1 หลกัสูตร 

- วุฒิกำรศึกษำ ป.โท หรือ เป็น ผศ. ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด

สอน 

ป.เอก /หรือ ป.โท ที่เป็น รศ. ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาที่

เปิดสอน 

ป.เอก /หรือเป็น ศ. ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด

สอน 
- ผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 

ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) 
1 รายการ 3 รายการ 3 รายการ 

2. กรณี มีการก าหนดอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ใน มคอ.2 

- อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

- จ ำนวน ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 
- วุฒิกำรศึกษำ ป.โท หรือ เป็น ผศ. ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน 

ป.เอก /หรือ ป.โท ที่เป็น รศ. ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาที่

เปิดสอน 

ป.เอก /หรือเป็น ศ. ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด

สอน 
- ผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 

ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) 
1 รายการ 3 รายการ 3 รายการ 

 
2) สรุปผลการติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือนแรก)  

ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
2.1) ด้านคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
กองแผนงาน ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จ านวน 74 

หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิชาชีพ 3 หลักสูตร) เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลผลงานทาง
วิชาการย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลั กสูตร    
รอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2564 โดย น าเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย       
เพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

ภายหลังการประชุมดังกล่าว ได้มีคณะ/หลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์) 
ประสานรายงานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เพ่ิมเติม) 
ดังนั้น จึงสรุปข้อมูลที่มีการปรับผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้  
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จากการรายงานผลงานรอบ 6 เดือนแรก หลักสูตรที่มีความเสี่ยงด้านผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564) ดังนี้ 

พบว่า 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (1 หลักสูตร) วิศวกรรมศาสตร์ (4 หลักสูตร)  
และศิลปศาสตร์ (1 หลักสูตร) มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  
5 ปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

บทบาท ชื่อ – สกุล 
หลักสูตร  

(เกณฑ์ 58) 
ระดับ คณะ สาเหตุ 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.จิตกร ผลโยญ ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ไม่มีผลงานทางวิชาการ ในชว่ง  
5 ปี ย้อนหลัง 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.นท แสงเทียน วิศวกรรมโยธา ป.โท – เอก วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานทางวิชาการ ไม่ครบ 3 
ชิ้น (2 ผลงาน) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นางพุทธพร แสงเทียน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ป.โท – เอก วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานทางวิชาการ ไม่ครบ 3 
ชิ้น (2 ผลงาน) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผศ.ดร.ทานอง วงศ์
พุทธ 

ภาษาไทย ป.โท ศิลปศาสตร์ ผลงานทางวิชาการ ไม่ครบ 3 
ชิ้น (1 ผลงาน) 

หมายเหตุ - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  
3 ผลงาน 

2.2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มาตรฐานที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร โดยจักพิจารณาประเด็นจ านวน และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2560 -2564)  
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ หากหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว  
จักส่งผลกระทบ ดังนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบ 
มหาวิทยาลัย - คะแนนประเมินลดลง  

- สป.อว. เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานในเว็บไซต์ของ สป.อว.  
- สป.อว. เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สมศ. และ กย

ศ. เป็นต้น 

คณะ 
หลักสูตร 

นักศึกษา นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 จักไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ในปีการศึกษา
นั้น หรือจนกว่าหลักสูตรจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 ของปีถัดไป 

นักเรียนผู้ปกครอง/
ประชาชน 

สืบค้น/ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษา 

2.3) แนวทางการแก้ปัญหา  
กรณีหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ คณะ/หลักสูตรควรพิจารณาแก้ปัญหา เพ่ือให้หลักสู ตรมีความพร้อมในการ 
ตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2564 อาทิเช่น 

1. คณะประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลงานทางวิชาการของหลักสูตร 
หากมีผลงานการด าเนินงานสามารถส่งข้อมูลแจ้งมายังงานพัฒนาองค์กร กองแผนงาน (ภายในธันวาคม 2564) 

2. หากหลักสูตรพิจารณาแล้ว คาดว่า ไม่สามารถด าเนินการได้ทันก่อนตรวจประเมินฯ 
(ต้นเดือนพฤษภาคม 2565) ให้หลักสูตรพิจารณาปรับเปลี่ยนผู้เกี่ยวข้อง โดยเสนอเรื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยน/ปรับลด
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ และบันทึกแจ้ ง         
กองบริการการศึกษา (งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร) เพ่ือเสนอปรับ สมอ.08 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ภายใน       
กุมภาพันธ์ 2565)  

3. กรณีที่หลักสูตรได้ตรวจสอบข้างต้นแล้วพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว อยู่ระหว่างรอยืนยันการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้  ขอให้คณะ/หลักสูตรก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนการตรวจประเมินฯ (ภายในมีนาคม 2565) ทั้งนี้ ไม่นับผลงานที่แจ้งเพียงใบตอบรับตีพิมพ์ 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา...ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 
สิงหาคม 2560) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (รอบ 6 เดือนแรก) ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรที่มี
ความเสี่ยงด้านผลงานทางวิชาการท่ีอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 

 
 มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตามที่กองแผนงานเสนอ  
2. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เร่งตรวจสอบและก าหนดแนวทางแก้ไข

กรณีหลักสูตรที่มีความเสี่ยงด้านคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 
 

4.4 การรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการเงิน ด้านการวิจัย 
ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจาการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้น าเสนอผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
(Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 19/2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
ประธานคณะท างานติดตามการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านการเงิน-การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (วาระ 5.4) ซึ่งเป็นการติดตามข้อมูล
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ตาม platform การน า เสนอข้อมูล  (Dashboard) จากทีมพัฒนาของ รศ.ธนชาติ  นุ่ มนนท์  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
(Dashboard) เพ่ือรองรับระบบการจัดท าข้อมูลกลางเพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือผลักดันการ
จัดท าข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยมอบกองแผนงาน ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการจัดท าข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานเริ่มต้น 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) มุ่งเน้น Data Cleansing ของหน่วยงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 4 ด้าน 
- ระยะที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2565) มุ่งเน้นการชี้แจง มอบหมาย และโอนถ่ายภาระงานการจัดท าข้อมูล 

(Dashboard) ของมหาวิทยาลัย จากทีมพัฒนาฯ และรับทราบความต้องการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร  
- ระยะที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2565) มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการด าเนินการและมีมาตรการให้

ผู้บริหารและหน่วยงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพัฒนาและจัดท าข้อมูลของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการด าเนินงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานติดตามข้อมูลที่เก่ียวข้องการน าเสนอข้อมูล Dashboard ดังนี้ 
1. เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์ (Strategic dashboard) 
2. เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับประกอบการวิเคราะห์ (Analytical dashboard) 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับประกอบการปฏิบัติงาน (Operational dashboards) 
 

1) การรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น กองแผนงาน ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งด าเนินงานติดตามผลการด าเนินงานกับหน่วยงานหลักตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564) ดังนี้ 

หน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการติดตาม 
(1) กองคลัง  

(ฐาน UBUFMIS) 
ข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2564 
- รายรับ-รายจ่าย  
- เงินในระบบ UBUFMIS  
- เงินคงเหลือในระบบ และจดัสรรเข้าทุนส ารอง  

ข้อมูลเดือน พ.ย. 64 
(ณ 16 ธ.ค.64) 

(2) กองการเจ้าหน้าที่  
(ฐาน DMS) 

ข้อมูลบุคลากร ณ ปัจจุบัน (พ.ย. 2564) 
- จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา/

สาขาวิชา / แหล่งงบประมาณ 
- จ านวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  

ข้อมูลเดือน ธ.ค. 64  
(17 ธ.ค.64) 

(3) กองบริการการศึกษา 
(ฐาน REG) 

ข้อมูลนักศึกษา  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน จ าแนกตามปีการศึกษา/

คณะ/สาขาวิชา/ ช้ันปี  
- จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า จ าแนกตามจังหวัด/

โรงเรียนที่ศึกษา 

ข้อมูลเดือน ธ.ค. 64 
(ณ 21 ธ.ค.64) 

(4) สนง.บริหารงานวิจัยฯ 
(ฐาน DMS) 

ข้อมูลงานวิจัย  
- ผลงานตีพิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์ (ข้อมูลเดมิ พ.ย.

64) 
- งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (ใหม่) 
- อาจารย์ท าวิจัย (ใหม่) 

ข้อมูลเดือน ธ.ค. 64 
(ณ 22 ธ.ค.64) 
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หน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการติดตาม 
- ทรัพย์สินทางปัญญา (ใหม่)  

 

 
ทั้งนี้ การน าเสนอข้อมูล Dashboard ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ที่  https://bit.ly/3pfSNii 
2) แผนการด าเนินงาน 
กองแผนงาน ใคร่ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ

ข้อมูล (Dashboard) ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดการ 
1.  กองแผนงานศึกษารายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นในการน าเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเสนอ กบ

ม. 
ธ.ค. 64 

2.  การอบรมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ 
Power Bi และระบบปฏบิัติอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ม.ค. 65 

3.  การประชุมช้ีแจงร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาฯ Dashboard กับกองแผนงาน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงวิธีการท างาน การเช่ือมต่อ การโอนถ่ายขอ้มูลใน Dashboard 

ก.พ. 65 

4.  การประชุมหารือร่วมกันกับผูร้ับผดิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือรูปแบบและรายละเอียด
ด้านข้อมูลใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผู้บริหาร เพื่อให้เห็นความส าคญัของความถูกต้อง
แม่นย า ประกอบการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต 

ก.พ. 65 

5.  ติดตามข้อมูลรายการตามข้อ 4 เป็นประจ าทุกเดือน  ม.ค.-เม.ย. 65 
6.  ผู้บริหารแจ้งความประสงค์ในการเพิ่มเติมข้อมลูการน าเสนอ Dashboard ของมหาวิทยาลัย ม.ค.-เม.ย. 65 
7.  ประชุมหารือเพื่อก าหนดแผนการเก็บข้อมูลตามรอบการด าเนินงาน เพื่อกองแผนงานจักได้เก็บ

ข้อมูลตามรอบเวลาที่ก าหนด 
พ.ค. 65 

8.  มหาวิทยาลัย ก าหนดมาตรการด าเนินการ ท่ีสร้างความยั่งยืนในการใช้ข้อมูล Dashboard ต่อไป พ.ค.-มิ.ย. 65 
3) ปัญหาและอุปสรรค 
กองแผนงาน จัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2564 พบข้อจ ากัดการด าเนินงาน การน าเสนอ (Dashboard) ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

https://bit.ly/3pfSNii
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(1) ข้อมูลยังไม่พร้อมใช้ในการน าเสนอ (Dashboard) เช่น 
(1.1) ข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่ได้จัดเก็นข้อมูลในรูปแบบ database 
(1.2) ข้อมูลบางฐาน ยังไม่มีการ Cleansing Data ให้เป็นปัจจุบัน และปรับในระบบ

ฐานข้อมูล 
(1.3) ข้อมูลบางฐานไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

1. ข้อมูลยังไม่พร้อมใช้ในการน าเสนอในระบบ เช่น  
• บางฐานไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ database  
• ข้อมูลบางฐานยังไม่ได้ cleansing data 
• บางข้อมูลมีการ Cleansing data ในไฟล์ที่รายงาน แต่ไม่ได้มีการปรับใน

ระบบฐานข้อมูลหลัก 
• บางข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

(2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมบุคลากร : 

(2.1) การประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาฯ การน าเสนอ (Dashboard) กับกอง
แผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการท างาน การเชื่อมต่อ และการโอนถ่ายข้อมูลในการ
น าเสนอ (Dashboard) ของทีมพัฒนาฯ 

(2.2) การอบรมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการใช้งานและวิเคราะห์
ข้อมูลในโปรแกรม Power Bi และระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2.3) การประชุมหารือร่วมกันกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือรูปแบบ
และรายละเอียดด้านข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร เพ่ือให้เห็นความส าคัญของความถูกต้อง
แม่นย า ประกอบการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต 

(3) ข้อจ ากัดด้านขอบเขตความต้องการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจและปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอน าเสนอเพ่ิมเติมในข้อ 4 (ร่าง) ขอบเขตความต้องการด้านข้อมูลที่จ าเป็นฯ 

4) (ร่าง) ขอบเขตความต้องการด้านข้อมูลที่จ าเป็นของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการท า Dashboard เพ่ือต้องการให้ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถน าไปวางแผนงาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือสอดรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การน าเสนอ 
Dashboard จึงควรเป็นทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรรู้เท่านั้น ดังนั้น กองแผนงาน ขอน าเสนอ (ร่าง) 
ขอบเขตความต้องการด้านข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน รายละเอียด หมายเหตุ 
ข้อมูลการเงิน 
(โดยกองคลัง) 

• ประมาณการรายรับ เทียบรายรับจริง (เทียบข้อมูลจากกองแผนงาน) 
• รายรับ เทียบรายจ่าย 
• รายรับ (แยกประเภทการรับ) 
• รายจ่าย (แยกประเภทการจ่าย) 
• รายงานสถานะเงินฝากคงเหลือ  
• งบประมาณจัดสรรและใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

(เทียบข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประกอบการ
พิจารณาด้านวางแผน
งาน และแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 
และการหารายได ้

ข้อมูลบุคลากร 
(โดยกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 

• สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุน 
• สัดส่วนของนักศึกษาต่อบุคลากรสายวิชาการ 
• สัดส่วนด้านวุฒิการศึกษาของบุคลากร 

ประกอบการ
พิจารณาด้านการ
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ข้อมูลพ้ืนฐาน รายละเอียด หมายเหตุ 
• สัดส่วนด้านเพศ / สัญชาติ 
• ต าแหน่งทางวิชาการ 
• ต าแหน่งงานของสายสนับสนุน 
• ประเภทการจ้าง และแหล่งงบประมาณจ้าง 
• อายุงาน และการเกษียณอายุราชการ 
• บุคลากรสายวิชาการแยกตามสาขาวิชา (ISCED) (เทียบข้อมูลจากกอง

แผนงาน) 
• การปฏิบัติงาน และลาศึกษาประเภทต่างๆ 
• ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูลเฉพาะจากที่ขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ) 
• งบประมาณเงินเดือนของบุคลากร 
• สถิติการลาออก / โอนย้าย / เสียชีวิต 
• ช่วงอายุบุคลากร 

วางแผนพัฒนา
บุคลากร 

ข้อมูลนักศกึษา 
(โดยกองบริการฯ) 

• จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน จ าแนกตามปีการศึกษา/คณะ/ระดบั/
สาขาวิชา/ ช้ันปี  

• จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาในแตล่ะปี 
• นักศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค /จังหวัด/โรงเรียนที่ศึกษา/เกรดการเรยีน 
• อัตราการตกออกของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และสาเหต ุ
• ประเภทนักศึกษาแยกสญัชาต ิ
• จ านวนนักศึกษาท่ีรับมาแลกเปลี่ยน (ภายใน/ ภายนอกมหาวิทยาลยั) 
• จ านวนนักศึกษาพิการ และยากจนท้ังหมด และแยกแต่ละปีการศึกษา 
• จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแตล่ะระดับ  
• สัดส่วนการส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา และล่าช้ากว่ามาตรฐาน

การศึกษา (ตามระยะเวลาหลักสูตร) ทุกระดับ  

ประกอบการ
พิจารณาด้านการวาง
แผนการรับ และการ

พัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลงานวิจัย 
(โดย สนง.บรหิาร

งานวิจัยฯ) 

• สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานทางวิชาการ และ ไมม่ีผลงานทาง
วิชาการ 

• ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus, ISI  

• งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (ภายใน/ภายนอก) แยกตามหมวดและ
แหล่งทุนสนับสนุน 

ประกอบการ
พิจารณาด้านการ

วางแผนด้านงานวิจัย
สู่ความเป็นนานาชาต ิ

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (ระบุในหน้า 66) หมวด 5 ข้อมูลอุดมศึกษา มาตรา 

42 สถาบันอุดมศึกษา “ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแก่สาธารณะ” ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในการ
ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1. เพ่ือทราบการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ ด้านการเงิน ด้านการวิจัย 
ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Dashboard 

2. เพ่ือพิจารณาปัญหาอุปสรรค และแผนการก ากับติดตามการด า เนินงานการน าเสนอ 
Dashboard ของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตความต้องการด้านข้อมูลที่จ าเป็นของผู้บริหารเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจและปฏิบัติงาน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
1. มอบกองแผนงานน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Dashboard) ด้านการเงิน ด้านการวิจัย 

ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา เป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
2. มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบข้อมูลฐานที่เกี่ยวข้อง (ด้านการเงิน ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร 

และด้านนักศึกษา) ตรวจสอบข้อมูลใน Dashboard และแจ้งปรับปรุงมายังกองแผนงาน 
3. การน าเสนอข้อมูลใน Dashboard ให้พิจารณาเรื่องความถี่ในการรายงานข้อมูลของแต่ละฐาน 
4. ข้อมูลในส่วนของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ให้ตรวจสอบสอบและปรับปรุงข้อมูล

ให้ตรงกับฐานข้อมูล Scopus 
5. มอบกองแผนงานพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อน าเสนอข้อมูล (Dashboard) 
 
มติที่ประชุม :  
1. รับทราบรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ด้านการเงิน ด้านการวิจัย 

ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Dashboard 
2. เห็นชอบแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานการน าเสนอ Dashboard ของมหาวิทยาลัย 
3. มอบกองแผนงานประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  4.5 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบัน
สมาชิกของท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย ที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.)  มีความประสงค์ท าความร่วมมือการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิก โดยการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน และมีก าหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 13 มกราคม 
2565 นั้น 

โดย กองกลางได้ด าเนินการเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อ ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ พิจารณาแล้วมีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจร่ างบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวแล้วพบว่า ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ปรับแก้
ข้อความให้เป็นไปตามรูปแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุด  
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2. จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยได้เสนอร่างบันทึก
ข้อตกลงตาม 1. ต่อที่ประชุม ทคบร. เพ่ือพิจารณาแล้ว แต่ ทคบร.แจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบของ
ร่างบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามตัวอย่างของมหาวิทยาลัยได้ 

ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไปหรือไม่ จึง
เป็นเรื่องของ กองบริการการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่จะใช้
ดุลพินิจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราช การ    
ในการนี้ กองกลาง จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุม
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิก 
โดยการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 ร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนตามข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ 
3.2 ร่วมกันส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันได้ 
3.3 ร่วมกันส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบัน ระหว่างสถาบันที่มีความร่วมมือ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรของสถาบันที่นิสิต/
นักศึกษาสังกัดได้ 

3.4 ร่วมกันส่งเสริมให้มีการน ารายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันไปอยู่ในระบบคลัง
หน่วยกิต และเก็บสะสมได้ตามข้อก าหนดของสถาบัน 

3.5 ร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือสร้างระบบในการสนับสนุนให้แต่ละสถาบันสามารถด าเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6 ขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินการรับนิสิต/นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตาม
ความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ให้เป็นไปตามประกาศ/แนวปฏิบัติของแต่ละ
สถาบัน 

3.7 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันตามความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่สถาบันที่นิสิต/
นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ก าหนด 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม ภายใน 13 มกราคม 2565  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ อธิการบดีของแต่ละสถาบัน  
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
2. ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากส านักงานกฎหมายและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมายของ

สภามหาวิทยาลัยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
4.6 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ราชอาณาจักรไทย กับ  Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม ตามที่   
คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College (วิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้จ าปาสัก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมื อทางวิชาการร่วมกัน  
อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรเพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วิจัย งานบริการวิชาการ 
ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562          
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อ  
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติและข้อเสนอแนะให้แก้ไขใบสรุปเรื่อง ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียนใน  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจากรูปแบบกลางของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท า  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
แล้วจึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระต่อไป  

ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร
ในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และในการประชุม
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ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งก าหนดให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติในหลักการจากอธิการบดี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ชื่อของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1) บุคคลที่ติดต่อ/ผู้รับผิดชอบของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  
(1.1) ชื่อ-สกุล ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ต าแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สังกัด คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ narinthorn.b@ubu.ac.th  
2) บุคคลที่ติดต่อ/ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ  
(1.1) ชื่อ-สกุล Mr. Khamsavang SOMBOUNKHANH ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ที่อยู่ Road no. 13 KM. 6, Bangang Village, Pakse District, Champasak Province, Laos 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ champasakafc@gmail.com 
ข้อ 2 ชื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเนื้อหาโดยสรุป 
1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากร ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการที่สนใจร่วมกัน ด าเนิน
โครงการวิจัยและจัดการประชุมร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
3.1 จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค ์
3.2 หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ร่วมสร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงโดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

3.3 ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก
เนื้อความในบันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

3.4 บันทึกข้อตกลงนี้ มอีายุห้าปี  
ข้อ 3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่

รับผิดชอบ 
- อธิการบดีให้ความเห็นชอบด าเนินการตามขั้นตอน 
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ข้อ 4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก เป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับ ปวช. และ ปวส. เน้นสาขาเกษตรและธุรกิจต่อเนื่อง สังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่หลักใน
การผลิตบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง และธุรกิจต่อเนื่อง ให้แก่ 4 แขวงทางภาคใต้
ของ สปป.ลาว วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสักเป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งมายาวนานเป็นเวลากว่า 33 ปี มีบุคลากร
จ านวน 79 คน แบ่งตามวุฒิการศึกษาดังนี้ ปริญญาโท 12 คน ปริญญาตรี 64 คน ปวส. 2 คน  และปวช. 1 คน 
มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 530 คน หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาการเลี้ยงสัตว์ สาขาวิชาการปลูกพืช 
สาขาวิชาธุรกิจกสิกรรม สาขาวิชาป่าไม้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ดิน สาขาวิชาประมง 

4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.2 จุดเด่น/จุดแข็งของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของ 4 แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาว 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การเกษตร ประมง และธุรกิจต่อเนื่อง กอปรกับแขวงจ าปาสักเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก จึงเป็นสถาบันการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่ส าคัญที่ผลิตบุคลากร เพ่ือพัฒนางานด้านเกษตร ประมง อุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแขวงจ าปาสักและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงทางตอนใต้ของ 
สปป.ลาว 

4.3 ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรมหรือการปรึกษาหารือร่วมกันก่อนจะจัดท าร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ การรับอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสักเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
สาขาประมง จ านวน 2 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาประมง 
ในหลายหัวข้อ อาทิ การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น การอบรมวิชาพ้ืนฐาน
ส าหรับสาขาประมง การอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การอบรมการผลิตสื่อการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

2. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก ได้
มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ และร่วมชมนิทรรศการ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

4.4 ความร่วมมือที่วางแผนจะท าร่วมกันระหว่างคณะ/ส านัก/หน่วยงานกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 

แผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือฯ ร่วมกัน ได้แก่ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร วิชาการและงานวิจัย  
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4. พัฒนาทางวิชาการด้านอ่ืนเพื่อประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย 
ข้อ 5 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากหรือไม่ หรือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศอย่างไร 

ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

ข้อ 6 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 7 ระยะเวลาที่มีผลผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 ปี 
ข้อ 8 ผู้ลงนามของฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อ 9 ผู้ลงนามของฝ่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

คู่ความร่วมมือ 
นายค าสะหว่าง สมบุนกาน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสถาบันการศึกษา 

หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
ข้อ 10 วัน/เดือน/ปีที่จะลงนามและวิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
จักลงนามภายหลังที่ได้รับอนุมัติ และแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย์ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ

องค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ          
สภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
1. ให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานส านักงานกฏหมาย

และนิติการ ตรวจสอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.7 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม ตามที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกทักษะ
ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2564 โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วนั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร
ในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และในการประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งก าหนดให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติในหลักการจากอธิการบดี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ชื่อของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(1) บุคคลที่ติดต่อ/ผู้รับผิดชอบของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
(1.1) ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โทรศัพท์หมายเลข 081 2025723  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pawana.p@ubu.ac.th 
(1.2) ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการงานวิเทศ

สัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 081-9642758 จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ ratana.l@ubu.ac.th  
(2) บุคคลที่ติดต่อ/ผู้รับผิดชอบของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
ชื่อ - สกุล  Dr. Nguyen Thi Phuong Lan ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน Office of Science, 

Technology and International Cooperation               
โทรศัพท์หมายเลข  (+84) 889918868  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์doanngocdiep@tnmc.edu.vn  
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สถานที่ติดต่อ No. 284, Luong Ngoc Quyen Street, Thai Nguyen City, Viet Nam 
ข้อ 2 ชื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเนื้อหาโดยสรุป 

1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการที่สนใจร่ วมกัน 
ด าเนินโครงการวิจัยและจัดการประชุมร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
3.1 จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ 
3.2 หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วมสร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็น
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

3.3 ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกเนื้อความในบันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

3.4 บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี  
ข้อ 3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ความเห็นชอบ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

3.2 อธิการบดีให้ความเห็นชอบด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ข้อ 4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy มีภารกิจในการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการแพทย์ให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ การให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการดูแล
สุขภาพของชุมชนชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนกลางและเขตภูเขาของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะ และจ านวน
ประชากรทั่วประเทศโดยรวม 

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ก าลังพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
หลายสาขาวิชาและหลายระดับ เพ่ือเป็นสถาบันขนาดใหญ่ส าหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คุณภาพระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณสมบัติสูง และใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาและ
บูรณาการที่ม่ันคงกับสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.2 จุดเด่น/จุดแข็งของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้คือ มีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตในระดับ

เดียวกัน บุคลากรและนักศึกษามีความกระตือรือร้นสูง มีทักษะภาษาอังกฤษดีเหมาะกับการแลกเปลี่ยนและเป็น
ตัวอย่างในเรื่องความขยันและกระตือรือร้น ประกอบกับเป็นมหาวิทยาลัยในฮานอย เมืองหลวงของประ เทศ
เวียดนามที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด และมีการรับทุนการพัฒนาประเทศจ านวนมาก มีเครือข่าย
กับต่างประเทศในทวีปต่าง ๆ จ านวนมาก 
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4.3 ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรมหรือการปรึกษาหารือร่วมกันก่อนจะจัดท าร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับแรก ซึ่งหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดย
ก่อนและในห้วงระยะเวลาการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือดังกล่าว มีกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ปี พ.ศ. 2557 มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ การเรียนการสอนทั้งในชั้นคลินิกและพรีคลินิก ก่อให้เกิดพันธมิตรในระดับ
นักศึกษา อาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ รับนักศึกษา Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy จ านวน 2 คน มาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 6 คน เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาและบุคลากร         
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่คณะ ภายใต้กิจกรรมรับนักศึกษา/
บุคลากร มาแลกเปลี่ยน ใน โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.4 ความร่วมมือที่ วางแผนจะท าร่ วมกันระหว่างคณะ/ส านัก/หน่วยงานกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ 

วางแผนแลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์ในการสังเกตการณ์เรียนการสอน ในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ทัศนศึกษาเพ่ือศึกษา สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม 
ระบบสุขภาพ และการบริการสุขภาพของประเทศ สัมมนาวิชาการและงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ข้อ 5 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากหรือไม่ หรือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศอย่างไร 

ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

ข้อ 6 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 7 ระยะเวลาที่มีผลผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 ปี  
ข้อ 8 ผู้ลงนามของฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อ 9 ผู้ลงนามของฝ่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

คู่ความร่วมมือ 
Assoc. Prof. Nguyen Tien Dung ต าแหน่ง อธิการบดี Thai Nguyen University of Medicine 

and Pharmacy ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 



- 29 - 

ข้อ 10 วัน/เดือน/ปีท่ีจะลงนามและวิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
จักลงนามภายหลังที่ได้รับอนุมัติ และแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย์ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ

องค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 
1. ให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

2. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจั ดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานส านักงานกฏหมาย
และนิติการ ตรวจสอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.8 การขยายระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร Champasack University 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามที่ Champasack 

University หรือมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development 
Bank) ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายใต้โครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ซึ่งก าหนดให้ 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ต้องหาสถาบันคู่ร่วมทุน (Matching Scholar) เพ่ือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาไว้ว่าสถาบันคู่ร่วมทุนต้องสนับสนุนส่วนใดบ้าง ภายหลังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้โครงการดังกล่าว ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน แบ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโท 3 ทุน และระดับปริญญาเอก 
2 ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ เป็นระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาโท และ 6 ภาคการศึกษาส าหรับระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ   
   1.1) คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท x 4 ภาค x 1 ทุน 100,000  
   1.2) คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท x 4 ภาค x 1 ทุน 100,000  
   1.3) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท x 4 ภาค x 1 ทุน 80,000 
   1.4) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท x 6 ภาค x 2 ทุน 360,000 
2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ  
   2.1) 8,500 บาทต่อภาคการศึกษา x 4 ภาค x 3 ทุน 102,000 
    2.2) 8,500 บาทต่อภาคการศึกษา x 6 ภาค x 2 ทุน 102,000 
 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน 844,000 

 
ปัจจุบันมีนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 5 ราย ดังนี้  

รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ ระดับ สถานภาพ 
1. Mr Sivilay LAMXAY 62120470018 เกษตรศาสตร์ โท ปกติ 
2. Ms Keolampanh SIDAVONG 62111570036 วิทยาศาสตร์  โท ปกติ 
3. Mr Kikeo SANGPHACHAN 62144970058 ศิลปศาสตร์ โท ส าเร็จการศึกษา 

4. Mr Somsanouk KEOMANYVONG 62120380019 เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 
5. Mr Bounsaun PHOMVONGSA 62120080010 เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจ าปาสักจึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 1) เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนออกไป 2 ภาค
การศึกษาทั้งนี้ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดแก่ผู้รับทุน จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ ระดับ สถานภาพ 
1. Mr Sivilay LAMXAY 62120470018 เกษตรศาสตร์ โท ปกติ 
2. Ms Keolampanh SIDAVONG 62111570036 วิทยาศาสตร์  โท ปกติ 
3. Mr Somsanouk KEOMANYVONG 62120380019 เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 
4. Mr Bounsaun PHOMVONGSA 62120080010 เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 

ทั้งนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ทุน ก าหนดระยะเวลาการให้ทุน และเงื่อนไขการ
ให้ทุน ดังนั้นการขอขยายระยะเวลาการให้ทุนจึงเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนดังกล่าวเพ่ือเสนอที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวโดยก าหนด
หลักเกณฑ์สนับสนุนตามเดิม มีค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวน

เงิน (บาท) 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ   
   1.1) ปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท x 2 ภาค x 1 ทุน 40,000 
   1.2) ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท x 2 ภาค x 1 ทนุ 50,000  
   1.3) ปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท x 2 ภาค x 2 ทุน 120,000 

2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ  
   2.1) 8,500 บาทต่อภาคเรียน x 2 ภาค x 4 ทุน 68,000 
 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน 278,000 

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวจักเป็นการด าเนินงานที่ไม่อยู่ภายใต้แผนการ
ด าเนินโครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 รายจ่าย 
ข้อ 15 (3) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนดังกล่าวเพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติ
ตามข้ันตอนต่อไป จ านวน 4 ราย โดยก าหนดให้ 

1. ให้คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
2 ภาคการศึกษา  

2. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีมีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์เพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
แผนการศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าทางการศึกษา ของผู้รับทุนแต่ละราย เพื่อประกอบการเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.9 อัตราค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอัตรา

ค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทดสอบ และการบริการห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิสาหกิจและ
หน่วยงานเอกชน  
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และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาวิธีทดสอบในขอบข่ายด้านอ่ืน ๆ และได้จัดท า
อัตราค่าบริการเพ่ิมเติม ในด้านการเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา และให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยอัตราค่าบริการได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและแก้ไขในที่ประชุม
คณะท างานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖4 จึงเสนอที่ประขุมเพ่ือ
พิจารณาอัตราค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม   
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๑๘ 
และ มาตรา ๒๑   

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ที่ประชุมคณะท างานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ และ
ให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตรา
ค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   

เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
4.10 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบสหสถาบัน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย ส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนเเบบ       
สหสถาบัน ระหว่าง วช. กับ สถาบันภาคีรวม 40 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ร่วมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือให้การวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันให้สามารถด าเนินการ

ได้อย่างรวดเร็ว 
3. ให้การด าเนินการวิจัยในคนสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinic Practice) และ

หลักจริยธรรม 
4. ให้ความม่ันใจในการปกป้องอาสาสมัครการวิจัย 
และมีก าหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 21 มกราคม 2565 นั้น  
ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ    
ในการนี้ กองกลาง จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
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ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ร่วมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล 
2.2 เพ่ือให้การวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว 
2.3 ให้การด าเนินการวิจัยในคนสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinic Practice) และ
หลักจริยธรรม 
2.4 ให้ความมั่นใจในการปกป้องอาสาสมัครการวิจัย 
 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
สถาบันภาคีท้ังหมดและ วช. ตกลงที่จะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้ 
3.1 ร่วมมือกันในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบัน
ภาค ี
3.2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคีให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน (Standard Operating Procedures: SOP) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
3.3 ร่วมมือกันในการด าเนินการของระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central 
Independent Ethics Committees System) โดคเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees: CREC) ให้ประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาโครงการร่างการวิจัยในคนที่จะ
ด าเนินการในสถาบันภาคี หรือ หน่วยงาน องค์กร และสถาบันภายนอกภาคีที่มูลนิธิส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยได้ประเมินศักยภาพและรับรองตามท่ีได้ร้องขอ 
3.4 ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedures: SOP) ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคีแต่ละสถาบันปฏิบัติหน้าที่ให้
ส อดคล้ อ ง กั บ วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ม า ต ร ฐ าน  ( Standard Operating Procedures: SOP) ข อ ง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
3.5 สถาบันภาคีจะให้การรับรองโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ าที่สถาบันภาคี หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว 
และอ านวยความสะดวกให้มากที่สุด ทั้งนี้ สถาบันภาคีแต่ละแห่งจะก าหนดไว้ในวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน (SOPs) ว่าด้วยการจัดการกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม 21 มกราคม 2565   
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5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ผู้มีอ านาจลงนามตามระเบียบ/ข้อบังคับของแต่ละสถาบัน 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
2. ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากส านักงานกฎหมายและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมายของ

สภามหาวิทยาลัยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 

4.11 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะศิลปศาสตร์ 

 
- กองแผนงานขอถอนเรื่องเพื่อน าไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน -  

 
  4.12 การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ให้สอดคล้องกับค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีค าสั่งที่ 3/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 โดยมีรายระเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้ 

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)เป็นการ
ชั่วคราว ดังนี้  

1. โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (ON-SITE) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทาง

หลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On Line) ตามความเหมาะสม 
2. ปิดโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง 
3. ปิดสถานออกก าลังกาย ยิม ฟิตเนสทุกแห่ง 
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4. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศ โดยให้จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือน ากลับไป

บริโภคท่ีบ้านหรือสถานที่อ่ืน ๆ  
5. ปิดลานกีฬา สนามกีฬา หรือสถานที่ออกก าลังกาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2565 
ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค 

ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 มีบางรายวิชาที่ได้ก าหนดการสอบ
ในที่ตั้ง (ON-SITE) ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 16 มกราคม 2565 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ตรงกันกับ
ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 ที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้รายวิชาที่ได้ก าหนดการสอบในที่ตั้ง (ON-SITE) 
ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 16 มกราคม 2565 พิจารณาการปรับรูปแบบการสอบเป็นออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการตามค าสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ          

เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบการจัดสอบในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2565 ให้เป็นไปตามมาตรการ   
ที ่จังหวัดอุบลราชธานี ก าหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

5.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุม เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมและร่วมด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน   
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 มีผลการด าเนินงาน            
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. การด าเนินงานด้านการวิจัย 
1.1 การส่งเสริมและประสานงานวิจัย 

  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ร่วมกับคณะ หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับงบประมาณจาก แหล่งทุนต่าง ๆ  โดยสรุป ดังนี้ 

  1. งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund)  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับข้อเสนอ
โครงการและจัดท าค าของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ตามกรอบการวิจัย ดังรูปภาพที่ 1 จ านวน 52 
โครงการ วงเงินรวม 73,042,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ จ านวน 21 โครงการ วงเงินจ านวน 
14,040,000 บาท และลงนามในค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
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วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว สรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามกรอบ
การวิจัย ตารางที่ 1 

 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท Fundamental Fund (พ.ศ. 2563-2567) 

 
ตารางท่ี 1 งบประมาณเพ่ือการวิจัยจากกองทุน ววน. ประจ าปี 2565 แบ่งตามกรอบการวิจัย 

กรอบการวิจัย ค าของบประมาณ ได้รับจัดสรร 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

Bio-Hub 26 29,508,000 11 6,139,000 

Material Technology 6 8,251,900 3 3,104,000 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย 10 14,635,300 2 2,295,000 

คุณภาพชีวิต 9 19,971,200 4 2,131,000 

การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขง 1 675,600 1 371,000 

ผลรวมท้ังหมด 52 73,042,000 21 14,040,000 

  
  2. การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนงาน      

มูลฐาน (Fundamental Fund)  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดส่ งค า                    
ของบประมาณจาก กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน 
(Fundamental Fund) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รวม 30 โครงการ งบประมาณ 56,680,000 บาท 
โดยแบ่งตามกรอบการวิจัยตามตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 จ านวนข้อเสนองบประมาณเพ่ือการวิจัยจากกองทุน ววน. ประจ าปี 2566 แบ่งตามกรอบการวิจัย  

กรอบการวิจัย แผนงานหลัก 
จ านวน
แผนงาน

ย่อย 

จ านวน
โครงการ 

วงเงิน 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 
Bio-Hub 
  

การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรฐานชีวภาพ  

15 37 28,340,000 

Material Technology 
และ เมืองน่าอยู่ทันสมัย 

การวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ
อัจฉริยะพื่อเพิ่มความสามารถในการ 
แข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต 

8 21 18,770,000 

คุณภาพชีวิต  แผนการศึกษาวิจยัโรคและวิธีการรักษาเพื่อการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

6 10 6,820,000 

การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ าโขง  

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขง 

1 3 2,750,000 

 รวม 30 71 56,680,000 
  3. การเสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ   นอกจากการเสนอของบประมาณจากกองทุน 

ววน. ตามแผนประจ าปีแล้ว คณะ หน่วยงานยังได้เสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งุทนอ่ืน ๆ รวม 35 
โครงการ วงเงินรวม 179,999,412.38 บาท ในจ านวนนี้แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 6 โครงการ ซึ่งไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งหมด ที่เหลือ 29 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  สรุปการเสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รหัสทนุ ชื่อทนุวิจัย หน่วยงาน จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ (บาท) 

หมายเหต ุ

65559 งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท 
Strategic Fund ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 

1 9,000,000.00  รอผล 

65559 งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท 
Strategic Fund ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย 
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) 

3 27,263,993.38  รอผล 
 

65559 งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท 
Strategic Fund ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

หน่วยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

3 33,152,120.00 ไม่อนุมัติท้ัง 
3 โครงการ 

65569 งบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรม
ประเภท Strategic Fund ปีงบประมาณ 
2565 (วิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

1 772,856.00  รอผล 

65623 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจ าปี 2565 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 6,996,560.00  รอผล 
65624 ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 

2565 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1,000,000.00  รอผล 

65637 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการ 
ระบาดของโรคโควิด-19 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 23,884,000.00  รอผล 

65638 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ 
ท้าทายของสังคม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 706,860.00  รอผล 

65645 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 55,062,241.00 ไม่อนุมัติท้ัง 
3 โครงการ 
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รหัสทนุ ชื่อทนุวิจัย หน่วยงาน จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ (บาท) 

หมายเหต ุ

65646 ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การจัดการขยะและ
ของเสีย: การจัดการของเสียเป็นศูนย์" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 813,500.00  รอผล 

65648 ทุนวิจัยและนวัตกรรม "Haze Free 
Thailand และปัญหา PM2.5" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 4,622,000.00  รอผล 

65649 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย : 
โอกาสและผลกระทบ Aging Society 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4,243,178.00  รอผล 

65654 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย : 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีช่วยเหลือ 
การด ารงชีวิต (Assisted living) ส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 6,244,500.00  รอผล 

65657 ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่าง 
มั่นคง" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 620,104.00  รอผล 

65658 ทุนวิจัยและนวัตกรรม "ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 2,982,000.00  รอผล 

65661 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อน 
การวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: 
จิ้งหรีด ประจ าปี 2565 (ทุนวิจัย) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1,353,000.00  รอผล 

85675 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
(NRCT-JSPS) ประจ าปี 2565 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 650,000.00  รอผล 

85689 แผนงานวิจัยด้านการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ 
เซลล์บ าบัด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบผลิตทดสอบ
มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้น 
ทะเบียน 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) 

1 632,500.00  รอผล 

รวม 35 179,999,412.38  

1.2 การส่งเสริมการเผยแพร่และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านวิชาการ ด้านการ

พัฒนาพื้นที่รวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้   
  1. กำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  โดยภาพรวมมี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 71 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 38 เรื่อง ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 33 เรื่อง ในจ านวนนี้เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus Q1 และ Q2 จ านวนเท่ากัน 12 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามตาราง 4 
ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
1 แยกตามคณะ 
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คณะ 

วารสรสารระดับนานาชาติ ฐาน Scopus 
Scopus 
ผลรวม 

 

วารสารระดับชาติ ฐาน 
TCI 

TCI 
ผลรวม 

ผลรวม 
ทั้งหมด 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Not yet 
assigned 
guartile 

TCI 1 TCI 2 

เกษตรศาสตร ์ 1 3 - - - 4 - - - 4 
วิศวกรรมศาสตร ์ 1 2 - - 1 4 - 1 1 5 
วิทยาศาสตร ์ 7 6 - 2 - 15 - - - 15 
เภสัชศาสตร ์ - 1 1 - - 2 2 - 2 4 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ 1 - 3 - - 4 - - - 4 
ศิลปศาสตร ์ 1 - - - - 1 - - - 1 
พยาบาลศาสตร ์ - - 1 - - 1 - 1 1 2 
บริหารศาสตร ์ 1 - 1 - - 2 - 1 1 3 
นิติศาสตร ์ - - - - - - - - - - 
รัฐศาสตร ์ - - - - -  - - - - 
ศิลปประยุกต ์ - - - - - - - - - - 
ผลรวมท้ังหมด 12 12 6 2 1 33 2 3 5 38 

2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ส านักงานส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ในฐานะฝ่ายจัดการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าวารสารวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี  และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี โดยมีจ านวนผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์
ในวารสาวรรวม 46 เรื่อง แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 เรื่อง ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 3 เรื่อง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 เรื่อง  ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ รายละเอียดตามตารางที่ 5  
ตารางท่ี 5 จ านวนผลงานที่เสนอขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2565 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 1 

รายการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. บทความที่เสนอขอรับตีพิมพ์ 14 32 
2. บก. ตรวจสอบ  14 32 
2.1 ผ่าน 13 6 
2.2 ไม่ผ่าน* 1 17 
2.3 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บก. - 4 
2.4 ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข** - 5 
2.5 ยกเลิกบทความ - - 
3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 13 6 

3.1 ได้รับการตีพิมพ์ 3 - 
3.2 ไม่ได้รับการตีพิมพ์ - - 
3.3 รอผลการพิจารณา 9 4 
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รายการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.4 รอผู้เขียนแก้ไข 1 - 
4. ตีพิมพ์เผยแพร่ - - 

 หมายเหตุ * ไม่ผ่าน หมายถึง บก. พิจารณาแล้วบทความไม่อยู่ในขอบเขตที่วารสารรับตีพิมพ์/บทความไมม่ีคุณภาพ 
 **ส่งกลับผู้เขียนแกไ้ข หมายถึง บก. ให้ส่งกลับผูเ้ขียนปรับปรุงบทความตามรูปแบบที่ก าหนด/ปรบัปรุงเพิ่มเตมิ เนื้อหาให้ครบถ้วน 
ก่อนพิจารณาบทความ 

 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 
1) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเผยแพร่วารสาร

อ อ น ไ ล น์   ปี ที่  23 ฉ บั บ ที่  3 (2564): กั น ย า ย น -ธั น ว า ค ม  2564   แ ล้ ว ที่  https://li01.tci-
thaijo.org/index.php/sci_ubu/ 

 2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเผยแพร่
ว า ร ส า ร อ อ น ไ ล น์  ปี ที่  12 ฉ บั บ ที่  2 (2021): ก ร ก ฎ า ค ม -ธั น ว า ค ม  แ ล้ ว ที่  https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/human_ubu  

 3. การส่งเสริมให้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานที่ยื่นขอรับจดทะเบียนรวม 8 ผลงาน แบ่งเป็น อนุสิทธิบัตร 3 ผลงานและลิขสิทธิ์        
5 ผลงาน รายละเอียดตามตารางที่ 6  
ตารางท่ี 6 ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ ์ สังกัด ประเภท วันที่ย่ืนขอ วันที่

ประกาศ 
1 สูตรสมุนไพรพอกเข่า 

บรรเทาอาการปวดและ 
กรรมวิธีการผลิต 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์  
นางอุไรวรรณ มุพิลา  
นายชัยสิทธ์ิ สุนทรา  
นางมณีวรรณ มลูมี  
ผศ.จารุวรรณ์ ธนวิรุฬห ์

เภสัชศาสตร ์ อนุสิทธิบัตร 12 ต.ค. 
64 

 รอประกาศ 

2 สูตรส่วนผสมส าหรับ
ผลิตถุงเพาะช าจาก 
น้ ายางพาราผสมกาก 
กาแฟและแกลบข้าว 

ผศ.สราวุธ ประเสริฐศรี  
น.ส.เกษศริินทร์ เถระ
วัลย์ และน.ส.ญาติมา 
ภูรินพรตัน์ 

วิทยาศาสตร ์ อนุสิทธิบัตร 26-ต.ค.-
64 

 รอประกาศ 

3 สูตรและกรรมวิธีการ
ผลิตเส้นลอดช่องข้าวส ี
กึ่งส าเร็จรูป 

ผศ.จิตรา สิงห์ทอง และ 
น.ส.ชุติมา ทองแก้ว 

เกษตรศาสตร ์ อนุสิทธิบัตร 4-พ.ย.-64  รอประกาศ 

4 คู่มือการใช้งานเว็บไซต ์
ฐานข้อมูลต ารับยา
เตรียมพิเศษเฉพาะราย 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์  
น.ส.ชลลัดดา พิชญาจติ
ติพงษ์  
น.ส.สุธินันท์ ปุราชะกา  
น.ส.เอมวิกา กรวยสูง
เนิน  
นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา  
นายธนัฎชา สองเมือง 

เภสัชศาสตร ์ ลิขสิทธิ ์ 5-ต.ค.-64 18-ต.ค.-
64 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ ์ สังกัด ประเภท วันที่ย่ืนขอ วันที่
ประกาศ 

5 เว็บไซต์ฐานข้อมูล 
ต ารับยาเตรียมพิเศษ 
เฉพาะราย 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์  
น.ส.ชลลัดดา พิชญาจติ
ติพงษ์  
น.ส.สุธินันท์ ปุราชะกา  
น.ส.เอมวิกา กรวยสูง
เนิน  
นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา  
นายธนัฎชา สองเมือง 

เภสัชศาสตร ์ ลิขสิทธิ ์ 5-ต.ค.-64 14-ต.ค.-
64 

6 คู่มือการใช้งานเว็บไซต ์
ฐานข้อมูลยาและ
รูปภาพยาเพื่อสนับสนุน
ระบบ 
การจัดการด้านยา 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์  
นายสุรตัน์ สมสอน  
น.ส.ณัฐธดิา แสนสุภา  
นายธนัฎชา สองเมือง  
น.ส.จินตนา นภาพร 
นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา  
นายพีรวัฒน์ จินาทอง
ไทย 

เภสัชศาสตร ์ ลิขสิทธิ ์ 5-ต.ค.-64 18-ต.ค.-
64 

7 เว็บไซต์ฐานข้อมูลยา
และรูปภาพยาเพื่อ
สนับสนุน 
ระบบการจัดการด้านยา 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์  
นายสุรตัน์ สมสอน  
น.ส.ณัฐธดิา แสนสุภา  
นายธนัฎชา สองเมือง  
น.ส.จินตนา นภาพร  
นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา  
นายพีรวัฒน์ จินาทอง
ไทย 

เภสัชศาสตร ์ ลิขสิทธิ ์ 5-ต.ค.-64 20-ต.ค.-
64 

8 สมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลยั 
อุบลราชธาน ี

นายอานันต์ ขยัยการ ส านักงาน 
พัฒนา
นักศึกษา 

ลิขสิทธิ ์ 5-ต.ค.-64 20-ต.ค.-
64 

 
 4. การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเสริม     

การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอนุญาตให้ใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยมีจ านวนผลงาน 
ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จ านวน 2 ผลงาน สร้างรายได้จ านวน 110,000 บาท     
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ตารางท่ี 7  จ านวนผลงานวจิยั/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจ าปี 2565      
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน คณะ 
หน่วยงานที่ใช้/ท า

สัญญา 

วันที่ท า
สัญญา/โอน

เงิน 

รายได้ 
(บาท) 

 1 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
เส้นกวยจั๊บข้าวไรซเ์บอร์รี่กึ่ง
ส าเรจ็รูป 

ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง เกษตรศาสตร ์ บริษัท เดอะโฮมฟู้ด 
จ ากัด 

1-ต.ค.-64 60,000 

 2 เครื่องผสม Formic Acid 
แบบอัตโนมัต ิ

นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ ,
ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ 
และ นายกรวิชแก้วดี  

วิทยาศาสตร ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
รับบิทเทค  

1-พ.ย.-64 50,000 

 
  5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้น า

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปเผยแพร่ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้น าผลงานวิจัยไป
ร่วมจัดแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)  ระหว่างวันที่ 22 
- 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ 
ภายใต้ภาพรวมหลัก “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศในการ
แสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยน าเสนอผลงานวิจัย 
จ านวน 2 ชุดโครงการ คือ 1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ส าหรับ
ชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี โดย รศ.บุญส่ง เอกพงษ์ ได้พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรีพันธุ์ใหม่ให้มีคุณลักษณะ
ที่ความสามารถ ปรับตัว เข้ากับ สภาพแวดล้อมของภาคอีสาน ทนอากาศร้อนได้ดี สามารถติดผลได้เมื่ออุณหภูมิ
มากกว่า 30 องศาเซลเซียสและทนทานต่อโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อไวรัส TYLCV สีแดงสด    
เนื้อแน่น กรอบ มีค่าความหวาน 8 - 9 องศาบริกซ์ ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม/ต้น มีเมล็ดต่อผลน้อย
หรือไม่มีเลย จึงได้น ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
เพ่ือน าไปประกอบเป็นอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป  2) โครงการเครือข่ายคุณค่าและความเป็น
ท้องถิ่น สู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ และคณะ 
โดยแผนงานโครงการมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรท าให้เกิดรายได้และ
การกระจายรายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด ภายใต้ประเด็น “อาหารปลอดภัย”  
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในห่วงโซ่คุณค่าอย่างน้อย 10 กลุ่ม มีองค์กรเอกชนที่มีส่วนส าคัญในพ้ืนที่ได้ ได้แก่ 
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม Biz Club กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (YEC) ส่วนราชการและ
องค์กรก ากับ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ คณะกรรมการอาหารปลอดภัยประจ าจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานพาณิชย์ ส านักงานอุตสาหกรรม รวมถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นต้น 

จากการน าเสนอผลงานและประกวดนิทรรศการภายใต้โครงการ Thailand Research Expo 
Award 2021 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ส าหรับชุมชนฐานราก 
จังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการน าเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถ
เชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
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 1.3 การพัฒนาทักษะและบุคลากรด้านการวิจัย โดยได้จัดกิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนานักวิจัย
ให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 1 หลักสูตรได้แก่ การจัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ และการส ารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ระหว่างวันที่ 
11-12 ตุลาคม 2565 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 112 คน 

1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการวิจัย    ส านักงานส่งเสริมการวิจัยฯ โดยศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 
   - การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ระดับ BSL2 เพ่ือรองรับการวิจัยด้านชีววิทยา 
   - การพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลอง และเปิดให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนู) จ านวน 4 ห้อง 
   - การบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย โดยรอบไตรมาสที่ 1 มีจ านวนนักศึกษา 
บุคลากรทั้งจากหน่วยงานภายนอกและภายใน เข้าใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย การท า
วิทยานิพนธ์ ผลงานอิสระ รวม 248 คน แบ่งเป็นบุคลากรภายใน 242 คน และบุคคลภายนอก 6 คน ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนผู้เช้าใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 

ล าดับ ประเภทเครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ บุคคลภายใน ภายนอก 
อาจารย ์ นักศึกษา 

1 งานทดสอบทางเคม ี 109 0 1 
2 งานทดสอบโปรตีน 2 0 0 
3 งานทดสอบทางกล้องจุลทรรศน ์ 24 0 3 
4 งานทดสอบทางกายภาพ 61 0 1 
5 งานทดสอบตัวอย่างอาหารและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 2 0 0 
6 งานเตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป 44 0 1 

รวมท้ังหมด (คน) 242 0 6 
1.5. การรับรองมาตรฐานการวิจัย  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการพิจารณาและให้การรับรองการด าเนินงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่ส าคัญ  3 ด้านคือ จริยธรรมการ
วิจัยในคน  การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2565 มีผลงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการวิจัยรวม 60 ผลงาน ผ่านการพิจารณาและให้การ
รับรอง 24 ผลงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 36 ผลงาน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9  จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการพิจารณารับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานการวิจัย จ านวนที่ย่ืน 

ขอรับรอง 
จ านวนที่ ได้รับ

การรับรอง 
จ านวนที่ ไม่ผ่าน

การรับรอง 
อยู่ระหว่าง 

การพิจารณา 
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ 49 17 - 32 
การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทาง 
วิทยาศาสตร ์

11 7 - 4 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ - - - - 
รวม 60 24 - 36 
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2. การด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการ 
2.1 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การด าเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ทั้งแบบให้เปล่า การฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  การฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 1 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานรวม 12  โครงการ 
งบประมาณ 3,108,050 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 สรุปจ านวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 1 
คณะ หน่วยงาน ประเภทโครงการ 

ให้เปล่า (งบแผ่นดิน) ได้รับงบจากภายนอก หลักสูตรระยะสั้น 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

1 610,600 1 231,250 - - 

เภสัชศาสตร ์ 2 991,200 - - 7 890,000 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

- - - - 1 385,000 

รวม 3 1,601,800 1 231,250 8 1,275,000 
2.2 การบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยหน่วยงานหลักคือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ เช่น หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า ซึ่ง
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 245 
ผลิตภัณฑ์ จ านวนผู้รับบริการ 47 คน รายละเอียดตามตารางที่ 11  
ตารางท่ี 11  การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ จ านวนผลิตภัณฑ์ จ านวนผู้รับบริการ 

ด้านเกษตรและอาหาร 126 25 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 2 
ด้านอื่นๆ 104 20 

รวม 245 47 
 
 กิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 1. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำง

รำกแก้วให้ประเทศ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ร่วมด าเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบล แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ 
ตามปัญหา และความต้องการของชุมชน รับผิดชอบด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ 15 ต าบล ของจังหวัด
อุบลราชธานี ได้แก่  

อ าเภอวารินช าราบ 6 ต าบล คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวาง ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบล
สระสมิง ต าบลคูเมือง  
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อ าเภอเขมราฐ 8 ต าบล คือ ต าบลเขมราฐ ต าบลเจียด ต าบลขามป้อม ต าบลหนองผือ ต าบล
หนองสิม ต าบลหนองนกทา ต าบลนาแวง ต าบลแก้งเหนือ  

อ าเภอสิรินธร 1 ต าบล คือ ต าบลช่องเม็ก  
จากการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ได้สุดระยะเวลาการด าเนินงาน

แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางที่ สป.อว.ก าหนด โดยสรุปได้ตามภาพ  
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  2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 
and Regional Development) U2T ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการประสานงานจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ร่วมจัดท ากรอบการด าเนินงานภายใต้โครงการ
ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจและสั งคมฐานรากหลั ง โควิดด้วย เศรษฐกิจ  BCG (U2T for BCG and Regional 
Development) หรือโครงการ U2T ระยะที่ 2 เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจาก พรก. เงินกู้  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการคือ  
    1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ด้าน BCG ในพ้ืนที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ อีสาน กลาง-
ตะวันตก ตะวันออก และ ใต้  

3) เพื่อรักษาระดับการจ้างงานและเพ่ิมการจ้างงานในภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 
4) เพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จาเป็นทักษะต่อการทางานในปัจจุบันและ

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG  
 

กิจกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย  
   1. จ้างคน 20คน/ตาบล (นศ. 5คน / บัณฑิตจบไม่เกิน 5ปี 10คน/ ประชาชน 5คน) เพื่อ 

  - สนับสนุนการจัดท า Thailand Community Big Data (TCD) 
- สนับสนุนการจัดท ากิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
- สนับสนุนการจัดการ Covid-19 

   - พัฒนาทักษะความรอบรู้ 4 ด้าน และ BCG Skill  
   2. กิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคม เลือกกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ BCG Supply Chain 4 
ประเด็น คือ เกษตรมูลค่าสูง (พืช/สัตว์ตามจุดเน้นในพ้ืนที่) อาหารสุขภาพ / สมุนไพร /wellness Creative 
Economy (Tourism / Cultural Heritage) และ Circular Economy ซึ่ งการด า เนินกิจกรรมต้องมีความ
สอดคล้องกันในแต่ละห่วงโซ่คุณค่า เช่น  
   กิจกรรมในส่วนต้นน  ำของ Supply Chain เช่น การพัฒนาวัตถุดิบ การพัฒนาแหล่งผลิต การ
พัฒนาแหล่งให้บริการ เป็นต้น 
   กิจกรรมในส่วนกลำงน  ำของ Supply Chain เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น 
   กิจกรรมในส่วนปลายน้าของ Supply Chain เช่น การส่งเสริมการตลาดและการขาย การ
ขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น 

3. จัดท า / วิเคราะห์ / ใช้ประโยชน์ Thailand Community Big Data 
 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้จัดท ากรอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต าบลตามแนวทางดังกล่าว
รวมรวม 155 ต าบลในพื้นที่  14 อ าเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วารินช าราบ นาเยีย เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม  
นาจะหลวย บุณฑริก น้ ายืน น้ าขุ่น ส าโรง สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร สิรินธร เขมราฐ นาตาล 
 
 
 
 



- 47 - 

3. การด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานปกติ ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดเป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) รวม 14 โครงการ งบประมาณในการด าเนินงาน 
2,700,000 บาท ทุกโครงการได้ทั้งหมดอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผน โดยมีผลการด าเนินงานตามตารางที่ 
12  
ตารางท่ี 12  จ านวนโครงการและงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 

คณะ หน่วยงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์  3 260,000 7 
คณะเกษตรศาสตร ์ 4 430,000 11 
ส านักงานอธิการบด ี
(ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ) 

7 2,010,000 451 

รวม 14 2,700,000 469 
 
กิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและ
นานาชาติ   ณ เฮือนก านัน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีลานและลุ่มน้ าโขง 2 กิจกรรม ดังนี้  
    - งำน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวำคม 2564” จัดขึ้นตามนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564  เพ่ือแสดงออกความ
จงรักภักดี และน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมประกอบไปด้วยการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์  มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน   
   - งำน“คริสต์มำสแห่งควำมสุข กำรแบ่งปัน และกำรให้”  โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ร่วมมือกับส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดงานวันคริสต์มาสแห่งความสุข การแบ่งปันและการให้ ในวันที่ 23 ธันวาคม 
2564    โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากร
ชาวต่างชาติกับศิลปวัฒนธณรมไทย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีซึ่งกันและกันในหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 

2. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นการด าเนินงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ  ส านักพระราชวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลตามกรอบงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น น ามาบันทึกในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และสามารถสืบค้นไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก    
ซึ่งข้อมูลที่จะท าการรวบรวม ประกอบด้วย พืช สัตว์ ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา และโบราณสถานในชุมชน     
ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งาน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการมาตรการการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
ของนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งที่ประชุม ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับ
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และความซ้ าซ้อนจากระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์พร้อมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท  โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564   

1. นิสิต นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่  
1.1 นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ ก าลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 1/2564 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกเว้น นักศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้  นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือซ้ าซ้อนกับ
กระทรวงศึกษาธิการ   

1.2 นิสิตนักศึกษาชาวไทย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย 
รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทย (กลุ่ม G ที่เคยเป็นนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและมา
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) ยกเว้น นิสิตนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษา 1 คน จะได้รับความช่วยเหลือ   1 
สิทธิ์เท่านั้น 

2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
2.1 นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ในสังกัดและนอกสังกัด อว.)  
รัฐให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในลักษณะร่วมสมทบระหว่าง

รัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา 6 : 4 รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษา
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนเพ่ิมเติมอีกไม่เกินร้อยละ 30 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน         
ตามอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ ดังนี้ 

(1) ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ช่วยเหลือ ร้อยละ 50 
(2) ส่วนที่ 50,001-100,000 บาท ช่วยเหลือ ร้อยละ 50 
(3) ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ช่วยเหลือร้อยละ 10 

2.2 นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สังกัด อว.) 
รัฐจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ในอัตรา 

5,000 บาทต่อคน และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนพิจารณาให้ส่วนลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือสนับสนุนมาตรการอ่ืน ๆ อาทิ การขยายเวลาผ่อนช าระ หรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหา
อุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษายืมเพ่ือศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา 

2 .3  กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ช า ร ะ ค่ า เ ล่ า เ รี ย น แล ะค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า รศึ ก ษ า แ ล้ ว  
ให้สถาบันอุดมศึกษาให้การช่วยเหลือตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยการคืนเงินส่วนดังกล่าวให้แก่
นักศึกษาโดยเร็วต่อไป 
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3. การเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ในสังกัดและนอกสังกัด อว.) 
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รับการอุนมัติงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงการศึกษา  

อุดมศึกษาฯ แล้ว ให้ด าเนินการเบิกจ่ายแทนกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.2/ว 122 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

จะน าส่งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันให้สถาบันอุดมศึกษาลงลายมือชื่อตกลงยินยอมการ เบิกจ่ายแทนกัน 
โดยอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และส่งกลับคืน รวมทั้งแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน 
โดยส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และแนบส าเนาหน้าบัญชีกระแสรายวัน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง มายังส านักงานปลัดกระทรวงการศึกษาฯ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ส านักง าน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 
4. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนิสิตนักศึกษา   

4.1  กรณีนิ สิ ตนั กศึ กษา ได้ ช า ระค่ า เล่ า เ รี ยนและค่ า ธ รรม เนี ยม เ รี ยบร้ อยแล้ ว  
ให้สถาบันอุดมศึกษาคืน เงินให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยให้โอนเงินในระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีของ
นักศึกษาซึ่งเปิดใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และให้ใช้หลักฐานที่
ได้รับจากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ทั้งนี้ รวมถึงนักศึกษากลุ่ม G-cod 

4.2 กรณีนิสิตนักศึกษา ยังไม่ได้ช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกระบวนการยืนยันการขอรับเงินช่วยเหลือโครงการฯ 

และยินยอมให้น าเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ไปช าระค่าเล่าเรียนตามที่สถาบันอุดมศึกษาเรียกเก็บด้วยวิธีการทาง
เอกสารหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ได้แก่ 1) การยืนยันตัวบุคคลด้วยข้อมูลระบบบริหารจัดการทะเบียน
เรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับได้ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม หรือ  2) การ
ยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Exchange (GDX) เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์แทนการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

(2) ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
สถาบันอุดมศึกษาออกให้นิสิตนักศึกษา เป็นหลักฐานการได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ โดยใบเสร็จรับเงิน
จะต้องระบุข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้  1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  2) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเต็มจ านวน   
3) ข้อความที่ระบุว่า “ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐ ตามโครงการของ สป.อว.” และระบุจ านวนเงิน 

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน  
5.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ให้รายงานผลการเบิก

จ่ายเงินโครงการฯ ตามแบบ กสค. 001 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบ ภายใน 30 วัน
หลังจากได้รับงบประมาณ โดยให้เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการจ่ายไว้ที่สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
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5.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ตามแบบ กสค. 002 
และรายงานผลการช่วยเหลือนักศึกษาในส่วนที่สถาบันด าเนินการ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ทราบ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับงบประมาณ โดยให้เก็บรักษาเอกสารและ หลักฐานการจ่ายไว้ที่
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการตรวจสอบต่อไป 

6. การคืนเงิน  
กรณีด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนเงินดังกล่าวให้

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้า
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังต่อไป  

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงิน การคืนเงิน และการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 122  
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  
กค 0402.2/12145 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอท าความตกลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
รวมทั้ง ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งข้อมูลนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับความ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และความซ้ าซ้อนจากระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติงบประมาณส าหรับนักศึกษา จ านวน 15 ,635 คน รวมงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน 
83,279,415 บาท รายละเอียดสรุปตามรูปภาพข้างล่าง 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ขออนุมัติงบประมาณส าหรับนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวน 15,635 คน 

และมีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ จ านวน  14,746 คน รวมงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน 83,279,415 บาท 
รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604/4156 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564  

ครั้งที่ 2  ขออนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เพ่ิมอีก 460 คน (นักศึกษาที่มีรายชื่ออยู่ใน
ระบบ และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว)  รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604/4445 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 

ครั้งที่ 3  ขออนุมัติรายชื่อนักศึกษาส าหรับเบิกงบประมาณเพ่ิมอีก 128 คน (นักศึกษาที่มีรายชื่อ
อยู่ในระบบ และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว)  รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 
0604/5105 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

กองคลัง และกองบริการการศึกษา ได้รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แทนกัน รวมทั้งสิ้น 82,016,160 บาท ส าหรับนักศึกษา 15,334 คน และมีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 
1,263,255 บาท รายละเอียดตามหนังสือที่ อว 0604/5137 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และบันทึก
ข้อความ กองบริการการศึกษา ที่ อว 0604.4/4055 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตามล าดับ และกอง
แผนงาน ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ที่ อว 0604/5366 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการมาตรการการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งที่ประชุม ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็น

หน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ในการนี้ ส านั กคอมพิว เตอร์ และเครื อข่ า ย  ขอรายงานสรุปผลการด า เนินงานของ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ 
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1. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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การด าเนินการและพัฒนาระบบอื่น ๆ 

 
 

 
 

 
 

2. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
2.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสถานะปริมาณการใช้งาน

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย กราฟแสดงการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายเดือน มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 714.53 
Mbps โดยมีการใช้งานสูงสุดที่ 1,800 Mbps 

2.2 สถานการณ์ท างานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
ปัจจุบันมี Access Point ที่ให้บริการ UBU-WiFi ติดตั้งอยู่ทั้งหมด 1,071 ตัว  
     -สถานะใช้งานได้ (UP) จ านวน 1,052 ตัว 
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     -สถานะใช้งานไม่ได้ (Down) จ านวน 19 ตัว 
     -ใช้งานได้คิดเป็นร้อยละ 98.23 ของ Access Point ทั้งหมดรวมทั้งหมด ประมาณ 

1500-1600 ตวั 
2.3 สถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด (  Blade Server) 

-มี พ้ืนที่  (Storage) ทั้งหมด 52.3TB ใช้งานไป 29.03TB  คิดเป็นร้อยละ 55.51      
ของพ้ืนที่ทั้งหมด (คงเหลือ 23.27TB) 

-มีหน่วยความจ า (RAM) ทั้งหมด 640GB ใช้งานไปเฉลี่ยร้อยละ 78.20                      ของ
หน่วยความจ าทั้งหมด 

2.4 รายงานข้อมูล Google Workspace for Education (@ubu.ac.th) 

 
 

2.5 รายงานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft 365 และ Azure Dev Tools (@live.ubu.ac.th) 
- ปัจจุบันมีบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 25,771 บัญชี มีสถานะ active 20,429 บัญชี คิดเป็น

ร้อยละ 79.27 ของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 
2.6 สถานะการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับสถานศึกษา (Microsoft) 

จ านวนครั้งการเปิดใช้งานโปรแกรม (Activate) ระบบปฏิบัติการส าหรับสถานศึกษา 
(Microsoft) ในรอบปี 64 ดังนี้ 
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3. ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
3.1 การจัดอบรมและบริการวิชาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

 
 

3.2 สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 

3.3 การให้บริการที่อ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
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3.4 การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
 

3.5 การให้บริการยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
 
3.6 การให้บริการสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ส าหรับห้องเรียน/ประชุมออนไลน์ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน    

ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพิจารณาการปรับ
โครงสร้างระบบเครือข่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการท างานสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการ

จัดการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20–30 ธันวาคม 2564 
และได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11)  มาตรการปลอดภัยส าหรับ
องค์กร (COVID Free Setting) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 จึงประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสอบกลางภาค ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564  ดังนี้ 

1. รายวิชาที่ได้ก าหนดการสอบในรูปแบบ ONLINE ให้จัดสอบตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
ก าหนดการสอบเดิม ทั้งนี้ นักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หากไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ยื่น
ขอสอบชดเชยต่อคณะที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบของรายวิชานั้น (นับรวมวันหยุด ราชการ) 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
www.reg.ubu.ac.th 

2. รายวิชาที่ได้ก าหนดการสอบในที่ตั้ง (ON-SITE) ให้งดการจัดการสอบระหว่างวันที่ 27-30 
ธันวาคม 2564  และให้เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบเป็นวันที่ 8 , 9, 15 และ 16 มกราคม 2565 โดยใช้    
เวลาสอบ ห้องสอบ และกรรมการคุมสอบเดิม รายละเอียดดังนี้ 

 
ก าหนดการสอบ (เดิม) ก าหนดการสอบ (ใหม่) 

          วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564         วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 
          วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564         วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 
          วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564         วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 
          วันพฤหัสบดีที่ 30 ธนัวาคม 2564         วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 

 
หากรายวิชาใดประสงค์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นแบบ ONLINE ให้ผู้สอนแจ้งนักศึกษา

ในรายวิชาทราบโดยตรงผ่านช่องทางสื่อสารของรายวิชานั้น ๆ   
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3. ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาจากการสอบกลางภาค 
เป็นการวัดผลในรูปแบบอ่ืนได้ โดยให้แจ้งยกเลิกการจัดสอบกลางภาคไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด แล้วให้คณะ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการ    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(วาระ
พิเศษ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการจัด
สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.5 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร แจ้งที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัย
มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น  2,748,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ าแนกรายรับเป็น  
3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 3 โครงการ จ านวน  977 ,700 บาท (เก้าแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 4 โครงการ จ านวน 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  

3. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ จ านวน  745,700 บาท (เจ็ดแสนสี่
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

1. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา 

1.1คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

โครงการเงินบริจาค
เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต 

มูลนิธิชิน  
โสภณพนิช  

288,000 200,000 88,000 288,000 

1.2 ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

โครงการบริหาร
และจัดการเงิน
บริจาค 

ประชาชนผู้
ประสงค์บริจาค
เพื่อสร้างห้อง
ความดันลบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

301,700 - 301,700 301,700 

1.3 ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ ์

โครงการ
ทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัย
พระตะบอง 
ราชอาณาจกัร
กัมพูชา 

1,110,300 522,300 588,000 1,110,300 

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 1,700,000 722,300 977,700 1,700,000 
2. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

2.1 ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 
บริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

2.1.1 
โครงการศึกษา
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและ
สังคมรายจังหวัด
ของโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมราย
ต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

150,000 120,000 30,000 150,000 

2.1.2 
 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ (1 
ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ด้วย 
กลไก อว. ส่วนหนา้ 
ประจ าจังหวัด
อุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

450,000 - 450,000 450,000 

2.2 วิทยาลัย
แพทย์และการ
สาธารณสุข 

2.2.1 
 โครงการการ
ตรวจหาสารบ่งชี้
ทางชีวภาพและ
การแสดงออกของ
โปรตีนในซีรัมผู้ติด
เช้ือปรสิตและชิ้น
เนื้อมะเร็งท่อน้ าดี 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม ววน. 

1,221,000 950,000 271,000 1,221,000 

2.2.2 
โครงการการ
ประเมินศักยภาพ

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

390,000 116,000 274,000 390,000 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 

รีไบโอติกของสาร
สกัดโพลีแซคคา
ไรด์จากเห็ดใน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีเพือ่
พัฒนาแคปซูลไบ
โอติกต้นแบบใหม ่

วิจัยและ
นวัตกรรม ววน. 

รวม เงินสนับสนุนการวิจัย 2,211,000 1,186,000 1,025,000 2,211,000 
3. เงิน
สนับสนุนการ
บริการ
วิชาการ 

3.1 ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

3.1.1 โครงการ
สร้างมหาวิทยาลัย
แม่ข่ายดา้น
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการใหม ่

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

300,000 - 300,000 300,000 

 3.2 คณะ
รัฐศาสตร์ 

3.2.1 โครงการ
กลุ่มศึกษาอินเดีย
แห่งมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

สถานอัครราช
ฑูตอินเดีย 

445,700 - 445,700 445,700 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 745,700 - 745,700 745,700 
รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,656,700 1,908,300 2,748,400 4,656,700 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                   

ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตาม
ความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม 
ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานการตั้งแผนงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ไตรมาสที่ 1 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   14.00 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 3/2565 อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


