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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 5/2565  

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

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

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๑๐. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๑๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๒. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๓. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

และภูมิทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๔.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๗.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๘. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๙.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๒๐.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 
๒๑.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ  

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาววดียา เนตรพระ กรรมการ 
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๒๒.  (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ กรรมการ 
๒๓.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๔.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๕.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๖.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๗.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๘.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๙.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้  ประธานสภาอาจารย์ 
๒. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ  ผู้จัดการเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓. นายเพลิน วิชัยวงศ์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
๔. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
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 าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565และฝ่ายเลขานุการได้ 
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เม่ือวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565และฝ่าย
เลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอปรับแก้ใขข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 5.5 จากเดิม เป็น ทั้งนี้ที่ประชุม
มีข้อสังเกต ให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา ประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

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

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,166,180.00 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 
148,040,558.21 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
2.  ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เ รื่ อง  การจัดสรรค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงิ นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 พ.ศ.2564 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ

สั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ดังนี้ 

1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  
ณ วันที่  31 มกราคม 2565 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  
ณ วันที่  31 มกราคม 2565 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด  

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  เสนอที่ประชุม กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)  
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 

จากการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย  
ณ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,800.93 ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน  
จ านวน 2,726.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.79 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
จ านวน 2,074.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.21 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,800.93 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 189.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 3.94 ของหนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,611.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 96.06 ของหนี้สินและส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 515.31 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 206.07 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของรายได้รวมทั้งสิ้น รายได้จากเงินกู้รัฐบาล(COVID-19) จ านวน 102.08 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.81 ของรายได้รวมทั้งสิ้น และรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 207.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.19 ของรายได้รวมทั้งสิ้น เมื่อน ามาเทียบกับปีก่อน มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินกู้รัฐบาล  
(COVID-19) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 102.08 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 383.94 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
96.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 33.49 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 186.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.57 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 134.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.11 ของค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ านวน 62.66 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 131.37 ล้านบาท 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
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ด าเนินงานทางการเงิน ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 50 วรรค 3 ให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ 
เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัยและ
ของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ / ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (UBUFMIS) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบกองคลัง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 3/2565) 

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 3/2565) 
จ านวน 7 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา ดังนี้ 
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1. ระดับปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาจ านวน  4 คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 2 คน ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เคมี   จ านวน 1 คน  
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์   จ านวน 1 คน  

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 2 คน ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จ านวน 1 คน  
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จ านวน 1 คน  

2. ระดับปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาจ านวน  3 คน  ดังนี้ 
2.1 คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 2 คน ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เคมี   จ านวน 1 คน  
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   จ านวน 1 คน  

2.2 คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 1 คน ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์   จ านวน 1 คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด

ที่ 9 การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 43 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และ

คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติ
รับรองการส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน  
รวมทั้งหมดจ านวน 7 คน เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 
4.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและ

ด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program: ITAP) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย เครือข่ายของ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology Assistance Program: 
ITAP) มีความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงาน
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เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) ระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  
กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 25 มีนาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ กองกลางได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น พบว่า บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว 
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังนี้ 
ล าดับ เดิม แก้ไข/เพิ่มเติม 

1 สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2565 ขยายระยะเวลา เพ่ิม 3 (สาม) ปี จาก 26 
มีนาคม 2565 – 25 มีนาคม 2568 

2 ยกเลิ ก เอกสารผนวก 1 รายละเ อียดการ
ปฏิบัติงานเครือข่ายของโครงการ ITAP ของ
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

ใช้ผนวก 3 รายละเอียดการปฏิบัติงานเครือข่าย
ของโครงการ ITAP ของบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 แทน 

3 6.6 ม.อบ. จะด าเนินงานเครือข่ายของโครงการ 
ITAP โดยจะปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้ผู้จัดการ
เครือข่ายของโครงการ ITAP ที่ปรึกษาเทคโนโลยี 
บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาของ ม.อบ. 
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายของโครงการ 
ITAP ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ กฎ ระเบียบ 
มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการ
ท างาน วิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม เอกสาร
เผยแพร่ แนวทางการท างาน และเอกสารอ้างอิง
ต่าง ๆ ที่  สวทช. ก าหนดขึ้นเป็นหลักในการ
บริหารงาน ทั้งที่มีอยู่ในขณะท าบันทึกข้อตกลงนี้ 
หรือที่จะก าหนดขึ้นต่อไปภายหน้า ซึ่ง สวทช. 
อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม 

๖.๖ ม.อบ. จะด าเนินงานเครือข่าย ITAP โดยจะ
ก ากับดูแลให้ผู้จัดการเครือข่าย ITAP ที่ปรึกษา
เทคโนโลยี บุคลากร พนักงาน ลูกค้า และ/หรือที่
ปรึกษาของ ม.อบ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
เครือข่าย ITAP ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการท างาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม แนวทางการท างาน และ
เอกสารอ้างอิงตามที่  สวทช.ก าหนดขึ้นเป็น
หลักเกณฑ์ในการบริหารงาน ซึ่ง สวทช. อาจ
พิจารณาแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง ได้ ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่
ดี หากพบว่ามีการกระท าโดยมิชอบ หรือไม่
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโปรแกรม 
ITAP ม.อบ.จะต้องพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นและต้อง
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาซ้ าขึ้นอีก 

4 - ๖.๙ ม.อบ. จะด าเนินการติดตามผลกระทบที่
เกิดขึ้นของโครงการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมทั้ง
ส่งมอบผลการประเมินผลกระทบดังกล่าวให้แก่ 
สวทช.ตามรูปแบบที่ สวทช. ก าหนด 

5 ยกเลิกเอกสารผนวก 2 หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ด้านการเงินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program: ITAP) 

ใช้ผนวก 4 หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงิน
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) ส านักงานพัฒนา
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ล าดับ เดิม แก้ไข/เพิ่มเติม 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  ของบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 แทน 

ในส่วนของการด าเนินการตามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการด าเนินการเครือข่าย
ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology Assistance 
Program: ITAP) อย่างต่อเนื่อง และเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพทางเทคโนโลยี แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ตลอดจนมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1  
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ในการนี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 

3. ก าหนดวันที่จะลงนาม ยังไม่ก าหนด  
4. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
5. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

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 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและด าเนินงานเครือข่ายของโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 
และมอบกองกลางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ร่วมกับคณะ/
ส านัก ในมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นกรอบภาระงานที่ต้องท างานร่วมกันให้มีความชัดเจนต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ

เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

4.4 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จ านวน 4 แห่ง (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลต าบลค าขวาง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ใหญ่) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 4 แห่ง คือ 1) เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 2) เทศบาลต าบลธาตุ  
3) เทศบาลต าบลค าขวาง และ 4) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย   

๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ และน าผลงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพ้ืนที่ 

๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเทศบาลร่วมบูรณาการองค์ความรู้ 
และปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๔) เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรที่ส าคัญของท้องถิ่น 
5) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 
บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบั ติราชการ ในการนี้ กองกลาง  
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
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หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
ที่อยู่  หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

2. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุ 
ที่อยู่ เลขที่ 151 หมู่ 9 ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

3. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลค าขวาง 
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่   
ที่อยู่ หมู่ 6 ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จ านวน 4 แห่ง (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลต าบลค าขวาง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
๒.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ และน าผลงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพ้ืนที่ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเทศบาลร่วมบูรณาการองค์ความรู้
และปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
2.4 เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรที่ส าคัญของท้องถิ่น 
2.5 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 ทั้ งสองฝ่ ายจะร่วมมือกันบูรณาการองค์ความรู้ เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
3.2 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือ ส่งเสริม ผลักดัน ด าเนินการศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม การน า  
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
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3.3 ทัง้สองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในมิติต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
3.4 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น เช่น  
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญฮีต ๑๒  คอง ๑๔ เป็นต้น 
3.5 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.6 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดการประชุมหรือการสัมมนา เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการ ร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้งโดยสลับกันเป็น
เจ้าภาพ 
3.7 ทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณส าหรับการด าเนินการภายใต้บันทึก
ข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายนั้นเอง ทั้งนี้ ให้พิจารณาเป็นรายกิจกรรมไป 
3.8 ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน 

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ไม่มีผลผูกพันใด ๆ ทางกฎหมาย แต่เป็นเพียงการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันโดยสุจริตเท่านั้น 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  

เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  : ร้อยต ารวจตรีวีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค     
เทศบาลต าบลธาตุ  : จ่าสิบเอกประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลธาตุ 
เทศบาลต าบลค าขวาง  : นางณัฐณิชาช์ เพ่ิมทองอินทร์ นายกเทศมนตรีต าบลค าขวาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ : นายสุริยา กุค าใส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ 

6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารงานวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
11 มกราคม 2565 

2. อธิการบดีให้ความเห็นชอบในการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 4 แห่ง (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลต าบลค าขวาง และองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และมอบกองกลางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 5 ใน (ร่าง)บันทึกความ
ร่วมมือฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเทศบาลต าบลค าขวาง โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นผู้น าของใครในบันทึกความร่วมมือฯ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

  4.5 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะบริหาร
ศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในทางวิชาการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์  
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แล้ว โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ 
Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดพอสังเขปตามแบบเสนอ
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน  
และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการ ด าเนินโครงการวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
3.1 ร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
3.2 หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในบันทึกข้อตกลง

ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอ านาจ 
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4. แผนที่จะด าเนินการร่วมกัน 
4.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนครั้งละไม่เกิน 10 

คนต่อปีการศึกษา 
4.2 แลกเปลี่ยนอาจารย์ จ านวนครั้งละ 1-2 คนเพ่ือไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือ

แนวทางการท าวิจัยร่วมกัน  
5. ผู้มีอ านาจลงนาม 

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5.2 Dr. Hong Jae Yim ต าแหน่ง อธิการบดี Kookmin University  

6. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง  
6.1 ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 ในวันที่  
2 ธันวาคม 2564 ให้ความเห็นชอบ 

2. อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 
5.1 ให้ความเห็นชอบในการหลักการการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี 
5.2 มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์เสนอส านักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ  มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานส านักงานกฎหมายและนิติ

การเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.6 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประชุม ตามที่   
คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการขอขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี นั้น 

Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ (National Research Data Collection 
Center: NRDCC) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมส าหรับงานวิจัยเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการศึกษาระยะยาวชื่อว่า Thailand Vietnam Socio-
economic Panel (TVSEP) เป็นส่วนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับชุมชน/สังคมต่าง ๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ ทั้งนี้ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ และ TVSEP  
มีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินงานหลักใน 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี 

จุดส าคัญของความร่วมมือนี้ คือ กระบวนการด าเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ 
ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินงานเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นลักษณะ panel waves data และมีเป้าหมายการด าเนินงานต่อเนื่ องรวม 9 ปี  
(สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2567) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก German Research Foundation  
(หรือ Deutsche Forschungsgemeinshaft : DFG) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี  

เพ่ือให้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ืองาน
ศึกษาวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, 
Germany สหพันธรัฐเยอรมนี เป็นระยะเวลา 9 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 
2565 และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 

1. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ อาทิ การ
จัดตั้ง National Research Data Collection Centers สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้ใช้ข้อมูลสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมระดับครัวเรือนแบบส ารวจ การจัดสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนา  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
3.1 ร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ 
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3.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องส่งผลการรายงานด้านการเงินประจ าปีตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดโดย Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover เพ่ือการโอนเงินงวดถัดไป และต้องส่งผล
รายงานการด าเนินโครงการภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 

3.3 หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในบันทึกข้อตกลง
ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอ านาจ 

4. แผนที่จะด าเนินการร่วมกัน 
4.1 ด าเนินโครงการวิจัย Thailand Vietnam Socioeconomic Panel (TVSEP) 

5. ผู้มีอ านาจลงนาม 
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5.2 Professor Dr. Hermann Waibel ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการ โดยได้รับมอบหมายให้เป็น

ตัวแทนของ Professor Dr. jur. Volker Epping ต าแหน่ง อธิการบดี Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover 
6. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง  

6.1 ระยะเวลา 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
2. อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
1. ให้ความเห็นชอบในการหลักการการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 
2. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์เสนอส านักงานกฎหมายพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้          
1. ตรวจสอบเนื้อหาฉบับภาษาไทยให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ 
2. แก้ไขชื่อศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในข้อ 2.1 ให้เป็นชื่อปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ  มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานส านักงานกฎหมาย

และนิติการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
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4.7 ขอปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2561  
หมวด 4 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณหรือค่าตอบแทน ข้อ 14 และ 15  กล่าวคือ  

 “ข้อ 14 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ส าหรับผลงานทางวิชาการ และการอ่านบทความทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 

14.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ สามร้อยบาทต่อคนต่อเรื่อง และร่างรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ ห้าร้อยบาทต่อคนต่อเรื่อง 

14.2 การอ่านบทความทางวิชาการก่อนเผยแพร่ ห้าร้อยบาทต่อคนต่อเรื่อง 
ข้อ 15 ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการ

ภายใน ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 
15.1 หัวหน้ากองบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการ อัตราไม่เกินสามพันบาทต่อฉบับ 
15.2 กองบรรณาธิการ อัตราไม่เกินคนละสองพันบาทต่อฉบับ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินหนึ่ง

หมื่นบาทต่อฉบับ” 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 14 และ 15.1 ตามประกาศดังกล่าว 
มีมติเห็นควรปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน จูงใจให้มีการปฏิบัติงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยขอปรับอัตราจ่าย ดังนี้  

1) ปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ร่างรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ และการอ่านบทความทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ ข้อ 14 ดังนี้  

รายการ อัตราค่าตอบแทนเดิม อัตราค่าตอบแทนใหม่ 
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 300 บาท ต่อคนต่อเรื่อง ไม่เกิน 500 บาท ต่อคนต่อเรื่อง 
การพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 500 บาท ต่อคนต่อเรื่อง ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่อเรื่อง 
การพิจารณาบทความทางวิชาการก่อน
เผยแพร่ 

500 บาท ต่อคนต่อเรื่อง ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่อเรื่อง 

2) ปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้ากองบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการ ข้อ 15.1 จากเดิม 
“อัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อฉบับ” เป็น “อัตราไม่เกิน 5,000 บาทต่อฉบับ” 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ฉบับ ลงวันที่ 
5 กันยายน 2561 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับอัตรา

การจ่ายเงิน 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ

อ่านบทความทางวิชาการก่อนการเผยแพร่  
2. ค่าตอบแทนหัวหน้ากองบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการ วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือ

ของส่วนราชการภายใน 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าร่างประกาศ
และเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการและเหตุผล น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
4.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๖ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และออนไลน์ผ่ านระบบ Zoom ภายใต้หั วข้อ “Research and Innovation for Sustainable 
Development Goal in the Next Normal (R&I for SDG in the Next Normal)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา  
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน ามาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัย  
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น เป้าหมายจ านวนผลงานที่
ร่วมน าเสนอ ไม่น้อยกว่า ๘๐ เรื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน (รวมแบบออนไลน์) 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเสนอรูปแบบการจัดงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 
1.ชื่อการจัดงาน  “Research and Innovation for Sustainable Development Goal in 

the Next Normal (R&I for SDG in the Next Normal)” 
2.แนวคิดหลัก เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจากวิกฤติโควิด 19 เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในมิติต่าง ๆ 
ดังนั้น การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงต้องการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นทิศทางเพ่ือการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศหลังวิกฤติโควิด 19 

3.ก าหนดการจัดงาน  วันจันทร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

 



- 19 - 

4.กิจกรรมในงาน 
4.1 การบรรยายหลักโดย keynote Speakers ที่มีชื่อเสียงและเก่ียวข้องกับการประชุม 
4.2 การน าเสนอผลงานวิจัย 
เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ เน้นเปิดกว้างทางวิชาการให้ครอบคลุม

หลากหลายสาขาวิชา แบ่งเป็นสาขาหลักดังนี้  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ ระหว่าง
วันที่ 3 มีนาคม–15 พฤษภาคม 2565 และมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งการน าเสนอเป็น   
2 รูปแบบ คือ 

(1) การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
(2) การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  

4.3 การแสดงนิทรรศการ 
เป็นการแสดงนิทรรศการในบริเวณงาน ประกอบด้วย 

(1) นิทรรศการผลงานเด่นของบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
(2) นิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย 

4.4 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุด ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(3) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(4) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 
(5) รางวัลผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  
(6) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย (คณะคัดเลือก) 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวัน

อังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงาน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๖ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การด าเนินงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
ครั้งที่ ๑๖ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ฉบับ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 โดยได้ก าหนดวันเปิดภาค
การศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2565 และวันสุดท้ายของการเรียน/วันปิดภาคการศึกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
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 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง)  ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 และผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่  
15 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้ 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา ประจ าภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจ าภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 20 มกราคม 2565   

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา ประจ าภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจ าภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 
4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบทบัญญัติในหมวด ๒  
หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่   
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๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ และในเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เคยมีมติรับทราบ
วันที่พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้ว และได้มีมติมอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ ร่วมกันด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว  

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ  
ได้ร่วมประชุมเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   
และหน่วยงานของรัฐแห่ง อ่ืน รวมถึงศึกษา วิ เคราะห์  และจัดท ามาตรการเชื่อมโยงการด า เนินงาน 
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด โดยหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้ประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณายกร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 บัดนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ  
ได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาในชั้นต้นแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
อธิการบดีเห็นชอบกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวข้างต้นแล้ว และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่  
เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
 มาตรา ๓๗  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง  

ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๒.๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 มาตรา ๒๑  อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง

ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  ฯลฯ    ฯลฯ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดี มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานส านักงานกฎหมายและ

นิติการ เพื่อตรวจสอบรูปแบบวิธีการเขียนของประกาศให้ถูกต้องสมบูรณ์  ก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา   13.30 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 7/2565 อังคารที่ 5 เมษายน 2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


