
๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 8/ 2562 

เม่ือวันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม   2562 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผูมาประชุม 
 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 

รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ กรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ  

นางสาวจรวยพร     แสนทวีสุข กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ  กรรมการ 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษา

นานาชาติ 

ผศ.เฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณัฐ  สรอยคํา กรรมการ 

๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร ผศ.สุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 

๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.นิรนัดร พิทักษวัชระ กรรมการ 

๑๖. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.ติ๊ก แสนบุญ กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 

๒๐. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 
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๒๑. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 

๒๒. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสิน 

และสิทธิประโยชน  

นายภาคภูมิ โทนหงสา กรรมการ 

๒๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ

เลขานุการ 

๒๔. ผูอํานวยการกองกลาง 

 

นางนลินี 

 

ธนสันติ 

 

ผูชวยเลขานุการ 

๒๕. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป นางสาวมัณฑนา       เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  นายอรรถพงศ  กาวาฬ  ติดราชการ 

2.รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  นายฐิติเดช   ลือตระกูล              ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจิรศักดิ์  บางทาไม    (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๒. นายเพลิน  วิชัยวงศ    รักษาการในตําแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธฯ 

๓. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป  กองกลาง 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

  ประธาน  แจงท่ีประชุม เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยาง      

มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตร จึงใหแตงต้ังรองอธิการบดีตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๑๕(๘) มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 

5/2562  เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยกฤษณ ศรีวรมาศ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ ๔๘ สงักัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 

 
 

  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 
7/2562  เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน  2562 
  ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข  วาระท่ี 4.6 และ วาระ 4.9 ดังนี้ 
  “วาระที่ 4.6 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สํานักงานการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

  ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ปรับปรุงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง สํานักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยระบุพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อใหทุกคณะสามารถเขามา
มีสวนรวมได 

2. จัดทําบันทึกความตกลง (MOA) ระหวางศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเดชอุดม กับ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตบันทึก
ขอตกลงทางวิชาการ(MOU) ระหวาง สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตรปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป” 
 

  “วาระที่ 4.9 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
   

  ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ปรับปรุงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง สมาคมอาหารแช

เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุขอตกลงใหครอบคลุมความรวมมือ
ทางวิชากรในดานการประมง รวมถึงผลิตภัณฑเกษตรอื่นๆ 

2. จัดทําบันทึกความตกลง (MOA) ระหวาง คณะอนุกรรมการกลุมผลิตภัณฑปู สมาคม
อาหารแชเยือกแข็งไทย กับ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตบันทึก
ขอตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหวางสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตรปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป”  
 

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอท่ีประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศกึษา 
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ดังน้ัน กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 

ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 265,990,333.00.-บาท   

(สองรอยหกสิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นสามรอยสามสิบสามบาทถวน) จําแนกเปน 

  สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.61    วันที่ 1 ต.ค.61 – 31 พ.ค.62        รวมทั้งสิ้น 

รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 28,949,486.35          450,022,085.00    478,971,571.35  

หัก เงนิจัดสรรฯ                        2,171,910.00          263,818,423.00     265,990,333.00  

คงเหลือรอการจัดสรรฯ        26,777,576.35          186,203,662.00    212,981,238.35 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เ ร่ือง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปรญิญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบ 

1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2562  จําแนกตามภาคการศึกษาและตามปงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2562 จําแนกตามการรบัเงนิจรงิในแตละปงบประมาณ 

 
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
3.2  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การยกเลิกกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑติของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2538 พ.ศ.... 
  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน ตามที่  กองคลัง  ไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วาดวย การยกเลิกกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2562 โดยที่ประชุมมีเสนอแนะมอบกองคลังรวบรวมขอมูลกองทุนของสวนราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นั้น ในการนี้ กองคลัง ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลกองทุนฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จเรียบรอย

แลว เพื่อใหการออกระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปโดยถูกตอง  ตามหลักเกณฑและวิธีการออก

ระเบียบของทางราชการ กองคลังไดสง(ราง) ระเบียบฯ ดังกลาวใหสํานักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแกไข 

เพ่ิมเติม รางระเบียบฯ เรียบรอยแลว เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การยกเลิกกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2538 พ.ศ. .... 
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ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2538 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  สําหรบันักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2538 
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 
 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณา (ราง)  

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การยกเลิกกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2538  พ.ศ..... 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี   
1. เห็นควรใหสอบทานกับสํานักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการ 

ยกเลิก หรือออกประกาศตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560  
2. สําหรับเงินเหลือจายประจําปท่ีอยูในระบบ UBUFMIS กองคลังจะนําเสนอในวาระเพื่อ

พิจารณา 4.8    
3. เห็นควรใหระบุเหตุผลความจําเปนในการยกเลิกกองทุน  
4. ใหคณะ/สํานัก ตรวจสอบประเด็นการใชเงินกองทุน ถายกเลิกแลวจะยังใชไดหรือไม 

เพื่อใหการทํางานมีความ ตอเนื่อง 
5. ใหพิจารณาการบริหารรายไดที่เกิดจากดอกผลท่ีเกิดจากเงินกองทุนฯ   
6. พิจารณา จัดทําประกาศการใชจายเงินกองทุนภายใตระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย การเงิน

และทรัพยสิน พ.ศ.2560 ใหครอบคลุมภารกิจของคณะ/สํานัก โดยการขยายขอบเขตการใชเงินรายได กอน
ยกเลิกกองทุนฯ 

   

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนําเสนอท่ีประชุมในคร้ังตอไป  

 
3.3 รายงานความกาวหนาโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปน Smart 

University กับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 นายภาคภูมิ   โทนหงสา  เสนอที่ประชุมตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University กับธนาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน)  เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบการใหบริการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปน  Smart University เม่ือ

วันที่ 16 มกราคม 2562  

สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชนไดดําเนินการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน 

Smart University กับธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) โดยมีผลการดาํเนินการดังนี้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดแตงตั้งคณะกรรมการโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให

เปน Smart University กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                

ที่ 581/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University 

กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 และ คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
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ที่ 1128/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University 

กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเตมิ สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University กับธนาคาร

ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) ได ทําWorkshop รวมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ระหวางวันที่ 7 – 9 

พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้  

1. UBU Mobile Application & Time Attendance มีวัตถุประสงคและองคประกอบ 
ดังนี้   

    
 

University Application ประกอบไปดวย   
1.1  My Profile  ประกอบไปดวยขอมูลนักศึกษา 

1.1.1 Virtual ID บัตรนักศึกษาเสมือนจริง แสดงขอมูลนักศึกษา ประกอบไปดวย 
ชื่อ-สกุล คณะ   สาขา เปนตน 

1.1.2 QR Code / Barcode scan QR code เพื่อแสดงตัวตน เชน การเช็คชื่อ
เขาเรียน การเขาใชงานหองสมุด และการเช็คชื่อเขารวมกิจกรรม 

1.2 Academic Support 
1.2.1 My Calendar ดูวัน เดือน ป  เหตุการณสําคัญตางๆ แสดงประเภทของ

กิจกรรมที่บันทึกและสามารถเพ่ิม หรือ ลบ กิจกรรมได 
-  Event สามารถ เพิ่ม แกไข หรือ ลบ กิจกรรมตามกําหนดการได สงคํา
เชิญเพ่ือเขารวมกิจกรรม เปดระบบการตอบรับหรือไมเขารวมกิจกรรมได 

             1.2.2   My Class Information 
                       - แสดงขอมูลการหองเรียน ประกอบดวยวัน เวลา อาจารยผูสอน ขอมูล     
               หนวยกิต เปนตน  
                       - สามารถคนหาหองเรียนได 
                        - สามารถดูขอมูลและบันทึกใบสําเร็จการศึกษาได  
 
  1.2.3  Class & Event Check-in  อาจารยสามารถเช็คการเขาเรียนของ 
                       นักศึกษาได โดยการ Scan QR code 
     1.2.4  Knowledge and Communities สามารถ link ไปยังหนวยงานตางๆใน         
                       มหาวิทยาลัยได ดําเนินการไดโดยผูดูแลระบบ (Admin) 
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1.3 Facilities @ Access 
1.3.1 Directory & Contact สามารถคนหาและแสดงขอมูลเจาหนาที่ที่ติดตอได 

เชน ขอมูลคณะ เบอรโทรศพัทฉุกเฉิน (มหาวิทยาลัยใหขอมูลกับทาง
ธนาคารเพิ่มเติม) 

1.3.2 Map  สามารถคนหาและแสดงแผนท่ีของมหาวิทยาลัยได เชน อาคารเรียน 
สนามกีฬา เปนตน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะตองแจงขอมูลอาคาร สถานที่
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหกับทางธนาคาร เพ่ือท่ีธนาคารจะไดนําขอมลูปก
หมุดในแผนที่และอัพโหลดขอมูลในระบบ 

1.4 Lifestyle 
1.4.1 My Deals & Promotion ทางธนาคารจะดําเนินการให เชน การซื้อสินคา 

หรือ บริการ จากรานคาทั้งภายในและภายนอก ในราคาพิเศษ สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1.4.2 New & Broadcasting ขาวประชาสัมพันธตางๆ ทางมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการโดยใชสิทธิ Admin 

       1.4 GEO - Time Attendance   

ผูใชงานสามารถกดสราง Dynamic QR code จาก Application เพื่อแสดงตัวตนและ

ระบุท่ีอยูปจจุบันเพื่อทําการ check-in เขาหองเรียน (Geo-time attendance) ได โดยมีวิธีการ check-in เขา

หองเรียนผาน Application (Geo-time attendance)  

     1.5 Documents on Blockchain 

          Documents on Blockchain คือ เทคโนโลยีในการเก็บรักษาเอกสาร เพ่ือปองกันการ
ปลอมแปลง แกไขขอมูลตาง ๆ บน Transcript ซึ่งบริษัทหรือผูประกอบการสามารถขอ Transcript ของนักศึกษา
ผาน Application เม่ือนักศึกษาอนุญาตใหบริษัทนั้น ๆ เขาถึงขอมูล Transcript ของตัวเองได  
 ข้ันตอนการทํางานของ Transcript on Blockchain  

1. มหา วิท ย าลั ย ออก  Digital Trancript ฉบั บ ส มบู รณ  เป น  PDF file พ ร อม 
DocumentID 

2. นักศึกษาสมัครใชงานผานอีเมล  
3. บรษิัทนํา Document ID เขามาตรวจสอบผานระบบ 

 กรณีมีการแกไขขอมูลใน Trancript เลข DocumentID จะเปลี่ยน ระบบจะแจงวาไมมีเอกสาร
ที่บริษัทตรวจสอบ  
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 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) เสนอการจัดการระบบ 2 รูปแบบคือ แบบ Manual 
Upload และ แบบ Auto Upload ซึ่งคณะทํางานเห็นชอบใหดําเนินการตามแบบ Auto Upload โดยธนาคารฯ 
แจงรายละเอียดในสวนท่ีมหาวิทยาลัยฯจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน Document on 
Blockchain ดังนี้ 

ท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การออก Digital Transcript (PDF file) พรอม 

DocumentID 
งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล กองบริการ
การศึกษา 

 

2 Server สําหรับเก็บ Digital Transcript พรอม 
ชองทางสําหรับเชื่ อมตอสําหรับเวบไซดผู
ใหบริการ(API : Application Programming 
Interface) 

สํ านักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 

  
 สําหรับการทดสอบการใชงานขอใหเริ่มที่บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 เปน
อันดับแรก และหากทดลองใชงานแลวไมพบปญหาจึงจะเปดใหสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษาอื่นสามารถใช
งานไดตอไป 

     1.6 ตูออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาหรือเอกสารดานทรัพยากร บุคคลอัตโนมัติ  (1-

Stop Service Kiosk) 

 ตูออกเอกสารอัตโนมัติ หรือ ตู Kiosk คือ เคร่ืองสําหรับออกเอกสารสําคัญใหกับนักศึกษา อาทิ 
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ใบรับรองการเปนนักศึกษา ใบรับรองกิจกรรม เปนตน สามารถเปดใหบริการ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง มีชองทางการชําระเงินคาธรรมเนียมการใชบริการผาน QR Code บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
ทุกธนาคาร เปนการชวยลดภาระในการออกเอกสารของหนวยงาน และอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษามาก
ยิ่งข้ึน มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
 

 
 

1. นักศึกษาใชบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนแตะที่เครื่อง เลือกเอกสารและระบุจํานวน
เอกสารที่ตองการ โดยสามารถขอไดสูงสุดไมเกิน 10 ชุด ตอ 1 ครั้ง 
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2. ชําระเงนิผาน Application ไดทุกธนาคาร 
3. รับเอกสาร 

 มหาวิทยาลัยฯ จะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน ตู Kiosk ดังนี้ 
 

ท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ตัวอยางกระดาษสําหรบั Printout 2 รูปแบบ งานทะเบียนนักศึกษา

และประมวลผล     
กองบริการการศกึษา 

 

2 บัญชีธนาคารสําหรับรบัชําระคาเอกสาร กองคลัง  
3 Kiosk Servers (Windows OS + MSSQL DB) สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
 

4 System Integration 
- ขอมลูนักศึกษา  

(รหัสนักศึกษา, ชื่อ – สกุล เปนตน) 
- การดึง PDF file ตามรูปแบบใบรับรอง

และ Transcript  

งานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล     
กองบริการการศกึษา 

 

  กําหนดจุดติดตั้ง ตู Kiosk ดังนี้ 

1. งานทะเบียนและประมวลผล กองบบริการการศึกษา 
2. สํานักวิทยบริการ 

1.7 Access Control 

- ระบบสามารถรองรับการอานขอมูลประเภท QR Code และ RFID หรือ Face ID ได  

  - Server (Windows OS + MSSQL DB) สามารถเชื่อมตอกับ Access Control ทุกจุดได 

  - System Integration ไดแกขอมูลบัตรประจําตัวบุคลากรและบัตรประจําตัวนักศึกษา  

  ในเบ้ืองตนใชเฉพาะนักศึกษากอน 

- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รับผิดชอบเปนผูประสานงานเร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย

และขอมูลระบบ 

- การตดิตั้ง access control ในเบื้องตน จะติดตั้งจํานวน 8 จุด  
- สํานักวิทยบรกิาร จํานวน 4 จุด ณ อาคารสารสนเทศและ Co-Working Space  

- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย จํานวน 2 จุด 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษาฯ จํานวน 2 จุด 

2. Cashless Society  

เปนความรวมมือในการพัฒนาระบบการรับชําระเงินภายในมหาวิทยาลัยโดยธนาคารจัดหา

อุปกรณสําหรับหนวยงานและรานคาในมหาวิทยาลัยแทนการใชเงินสด เชน ระบบการแจงหน้ีและรับชําระเงิน

คาบริการตางๆคาสาธารณูปโภคของหอพักนักศึกษาและผูประกอบการรานคาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. Financial Services   

เปนการใหบริการทางการเงินครบวงจร รวมทั้งสิทธิพิเศษในการทําธุรกรรมทางการเงินของ

นักศึกษา บุคลากร และ มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีการบริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพ  

 



- ๑๐ - 
 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

บันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University กับธนาคารธนาคาร

ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2562  
 

ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัอุบลราชธานี 

เพ่ือทราบความกาวหนาโครงการความรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University กับ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  3.4 รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2562  

 รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุม ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯตดิตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนการกํากับติดตามและใหรายงานผลการดําเนินงาน นั้น  

          ฝายเลขานุการฯขอรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 6/2562 ดังนี้ 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
วาระ 

ดําเนิน 
การแลว 
(วาระ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(วาระ) 

ยังไม
รายงาน 
(วาระ) 

1 กองบริการการศึกษา 5 5 - - 
2 กองแผนงาน 7 6 1 - 
3 กองคลัง 1 1 - - 
4 กองการเจาหนาที ่ 1 1 - - 
5 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 2 2 - - 
6 สํานักงานตรวจสอบภายใน 1 1 - - 
7 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 1 - - 
8 คณะศิลปศาสตร 1 - 1 - 
9 คณะนิติศาสตร 2 - - 2 

10 คณะบริหารศาสตร 1 - - 1 
11 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 1  1  

รวม 23 17 3 3 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 6/2562 ทั้งน้ี ขอใหหนวยงานที่ยังไมได

รายงานผลการดําเนินงานแจงผลการดําเนินงานมายังฝายเลขานุการฯภายใน วันท่ี  22 กรกฎาคม 2562 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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3.5 รายงานการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะหงบการเงิน คณะศิลปศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  

คณบดีคณะศิลปศาสตร เสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังที่ 5/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562  วาระเพ่ือพิจารณา ที่ 4.17  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดงันี้ 

1. มอบคณะศิลปศาสตรตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการเงิน และแหลงที่มาของ
งบประมาณ ประเด็นรายไดท่ีไมเกิดจาการดําเนินการ จํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาทถวน)  โดยให
หารือกองคลัง หากพบวามีขอมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง ใหปรับปรุงบัญชี พรอมเพ่ิมเติมหมายเหตุประกอบ
งบใหครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และนําเสนอที่ประชุมในคร้ังตอไป 

2. รายละเอียดประกอบงบ หมายเหตุที่ 24 “ปงบประมาณที่ผานมา” ใหระบุใหชัดเจนวาเปน
ปงบประมาณใดบาง 

จากมติที่ประชุมและขอเสนอแนะ คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณะศิลปศาสตรดําเนินการหารือการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการเงิน 

ประจําปงบประมาณ 2561 กับกองคลังแลว (ตามบันทึกขอความที่ ศธ0529.9/4370 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2562 ) พบวา  

เมื่อปงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับรายจายจริง 
จํานวน 3,571,751.21 บาท จึงขออนุมัติตอสภาโดยขอใชเงินสะสมที่คณะฯ และในปงบประมาณ 2561 คณะ
ศิลปศาสตรขอใชเงนิสะสมเพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจายจํานวน 8,410,900.00 บาท  จากนั้นคณะฯไดนําสง
เงินเพ่ือสมทบจายการขอตั้งแผนรายจายดังกลาว ในปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 11,982,651.21 
บาท 

2. คณะศิลปศาสตร แกไขรายละเอียดประกอบงบ หมายเหตุที่ 24 โดยแกไขเปน “รายไดจาก
เงินเหลือจายปเกา คือเงินรายไดที่ไมไดเกิดจากผลการดําเนินงานเปนเงินสะสมที่คณะศิลปศาสตรถืออยูนําสง
มหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 11,982,651.21 บาท แบงเปนนําสงเพื่อตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (กรณีขอ
ตั้งแผนรายจายโดยใชเงินสะสมท่ีคณะถืออยู) ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 8,410,900.00 บาท และสมทบ
จายจากการขอตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (กรณีขอตั้งแผนรายจายโดยใชเงินสะสมที่คณะถืออยู)  ใน
ปงบประมาณ 2558 จํานวน 3,571,751.21บาท” 

ดังนั้น คณะศิลปศาสตรมีรายไดที่ไมเกิดจากผลการดําเนินงาน ท้ังสิ้น 12,439,766.21 บาท 
ประกอบดวย รายไดคาปรับ จํานวน 5,995 บาท รายไดจากเงินเหลือจายปเกา(เงินสะสมคงเหลือคณะนําสงกอง
คลัง) จํานวน 11,982,651.21 บาท และรายไดระหวางหนวยงาน จํานวน 452,120 บาท  

ในครั้งนี้ คณะศิลปศาสตรจึงใครขอรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะหงบ
การเงิน คณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดมีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการ
เงนิประจําปงบประมาณ 2561 โดยไดหารอืและยันยอดกับกองคลังแลว 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 หมวด 9 ขอ 

51 วรรค 1 และวรรค 2 กําหนดใหสวนราชการจัดทํารายงานการเงินประจําปของสวนราชการประกอบดวย งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสด พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการ

สอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะหงบการเงิน คณะศลิปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



- ๑๒ - 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา  
 4.1  ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
2561 (คร้ังท่ี 10) 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ดวยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน

ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ครั้งท่ี 10) ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในหมวดท่ี 9 

ขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยผานการ

ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาได

เรียบรอยแลว 

   ขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

2561 (ครั้งท่ี 10) จํานวน 12 คน จําแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 8 คน 

 1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

-  สาขาวิชา  เคมี จํานวน 1 คน 

 2. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  2 คน 

 (1) หลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต  จํานวน 2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

 3. คณะเภสัชศาสตร จํานวน  3 คน 

 (1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

-  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  ศาสตรแหงเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 2 คน 

 4. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน  2 คน 

 (1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

-  สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร จํานวน 2 คน 

 ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน 

 1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

-  สาขาวิชา  ฟสิกส   จํานวน 1 คน 

 2. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  2 คน 

 (1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน 2 คน 

 



- ๑๓ - 
 

 3. คณะเภสัชศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดงัน้ี 

-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร   จํานวน 1 คน 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 

9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด และ

คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญา

ตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันท่ีคณะกรรมการ

ประจําคณะมีมติรับรองการสาํเรจ็การศึกษา 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

(ครั้งที่ 10)  จํานวน 12 คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
 4.2 (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม  ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีรับคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง วิธีการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๘ และ มาตรา ๒๑ 
  ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  พิจารณาเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปรญิญาตรี ประจําปการศกึษา ๒๕๖๓ 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี  
1.เพิ่มเติม ขอ 1.2 โควตาตามวัตถุประสงค เปนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศไดแก ขอ 
1.2.1 โควตาโอลิมปกวิชาการ - 1.2.8 โควตาทายาทเกษตรกร และทายาทธุรกิจการเกษตร      

    ท้ังนี้ใหเพ่ิม (ขอยอย  1.2.9 อื่นๆ) 



- ๑๔ - 
 

2.การยืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษา เปน รอยละ 100 
 

 มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ มอบงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามตอไป  
  
 4.3  ขออนุมัติใชเงินรายไดคงเหลือสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  
  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอท่ีประชุม  ตามที่สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชนไดตั้ง
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 23,496,500 บาท 
ความละเอียดทราบแลวนั้น แตเนื่องจากสํานักบริหารทรัพยสินฯ มีความจําเปนตองดําเนินงานโครงการตางๆ ดังนี้  

1. โครงการชําระคืนเงินแกมหาวิทยาลัย (ฝายหอพักนักศกึษา)  
- ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวน  ๖,๒๒๐,๔๐๐ บาท 
- ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

2. โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค (ฝายบริหารจัดการทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน)  

- รายการคาใชจายปรับปรงุโรงลางภาชนะโรงอาหารกลาง เปนจํานวน  ๒๒๑,๑๐๐ บาท 
3. โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค (ฝายหอพักนักศกึษา)  

- รายการคาใชจายปรับปรุงผนังกันดินทรุดรอบอาคารหอพัก ๔ หลัง เปนจํานวน 
๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท 

- รายการคาใชจายกอสรางที่ลางจานหอพักราชาวดี ๑ และ ๒ หอพักราชพฤกษ ๒ 
เปนจํานวน  ๒๗๔,๐๐๐ บาท 

- รายการคาใชจายติดตั้งตาขายกันนกพิราบหอพักสวัสดิการ เปนจํานวน ๘๖๗,๖๐๐ บาท 
4. โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน (ฝายหอพักนักศึกษา) 

- รายการคาใชจายติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหอพักราชาวดี ๑ และ ๒ หอพักราช
พฤกษ ๑ และ ๒ เปนจํานวน ๔๖๓,๑๐๐ บาท 

- รายการคาใชจายปรับปรุงระบบกลองวงจรปดหอพักนักศึกษา ราชาวดี ๓ และ ๔ 
ลีลาวดี ๑ และ ๒ เปนจํานวน ๘๕๓,๘๕๐ บาท 

- รายการคาใชจายจัดซื้อครุภัณฑพัดลม เปนจํานวน  1,147,700 บาท 
  ดังนั้น สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน จึงใครขออนุมัติใชงบประมาณจากเงินรายได
คงเหลือสะสม (ท่ีอยูมหาวิทยาลัย) เปนจํานวน 13,773,750 บาท ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สํานักบริหารทรัพยสินและประโยชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 ตามบันทึกขอความที่  
อว 0604.23.1/1236 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 



- ๑๕ - 
 

รายละเอยีดการแผนการใชจายและเหตุผลความจําเปนท่ีขออนุมัติใชเงินรายไดคงเหลือสะสม 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

๑ 

 

โครงการชําระคืน

เงินแกมหาวิทยาลัย 

(ฝายหอพัก

นักศึกษา) 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป-

คาใชจาย

อุดหนุน 

 

คืนเงินคาหอพัก

นักศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 2) 

๖,๒๒๐,๔๐๐ 1 

งาน 

๖,๒๒๐,๔๐๐ เพ่ือคืนเงินคาหอพักนักศึกษาตาม

แผนการคืนเงินคาหอพักนักศึกษา ป

ละ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ต้ัง

งบประมาณในการคืนเงินคากอสราง

หอพักนักศึกษา จํานวน๖,๒๗๙,๖๐๐ 

บาท จึงไมสามารถคืนเงินไดตามแผน

ฯ 

ตามความขอ ๒๐ (๒) เพื่อ

กอสร า ง  ต อ เติม  หรือ

ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ง

ปลูกสรางอื่นหรือจัดซ้ือ

ท่ีดิน รวมท้ังคาใชจายท่ี

เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กั บ ก า ร

ดําเนินการดังกลาว และ

ซอมแซมครุภัณฑ ทั้ง น้ี  

เ พ่ื อประ โ ยช น ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 

เดือน ก.ย.62 

 

คืนเงินคาหอพัก

นักศึกษา ประ

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

(นําสงแลว 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ) 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 2) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 1 

งาน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ เพ่ือคืนเงินคาหอพักนักศึกษาตาม

แผนการคืนเงินคาหอพักนักศึกษา ป

ละ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ต้ัง

งบประมาณในการคืนเงินคากอสราง

ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า  จํ า น ว น

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไมสามารถ

คืนเงนิไดตามแผนฯ 

เดือน ก.ย.62 



- ๑๖ - 
 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

 

รวม 8,720,400   

2 โครงการปรับปรุง

อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค 

(ฝายบริหารจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน) 

คาสิ่งกอสราง ปรับปรุงโรงลางภาชนะ

โรงอาหารกลาง 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 3) 

๒๒๑,๑๐๐ 1 งาน ๒๒๑,๑๐๐ เพื่อปรบัปรุงโรงลางภาชนะโรงอาหาร

กลาง ท่ีเส่ือมสภาพจากการใชงาน 

โดยเริ่มใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๒ 

ซ่ึงปจจุบัน พื้นลอกลอน ผนังมีคราบ

ดําจากความช้ืน และไดรับคําแนะนํา

จากเจาหนา ท่ีสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี ใหมีการปรับปรุงเพ่ือลด

ความเส่ียงจากการเปนแหลงสะสม

เช้ือโรค และพาหะนําโรคท่ีอาจจะมี

การปนเปอนในภาชนะใสอาหารได 

ตามความขอ ๒๐ (๒) เพื่อ

กอสร า ง  ต อ เติม  หรือ

ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ง

ปลูกสรางอื่นหรือจัดซ้ือ

ท่ีดิน รวมท้ังคาใชจายท่ี

เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กั บ ก า ร

ดําเนินการดังกลาว และ

ซอมแซมครุภัณฑ ทั้ง น้ี  

เ พ่ื อประ โ ยช น ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

เดือน ก.ค.-ก.ย.

62 



- ๑๗ - 
 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 

รวม 221,100    

3 โครงการปรับปรุง

อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค 

( ฝ า ย ห อ พั ก

นักศึกษา) 

คาสิ่งกอสราง ปรับปรุงผนังกันดินทรุด

รอบอาคารหอพัก  ๔ 

หลัง 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 4) 

๑,๒๒๖,๐๐๐ 1 งาน ๑,๒๒๖,๐๐๐ เพื่อปรับปรุงผนัง กันดินทรุดรอบ

อาคารหอพัก ๔ หลัง เน่ืองจากใต

อาคารเปนชองวางใตคานทําใหดิน

บริเวณรอบอาคารทรุดตัวเปนรองลึก

จากการซะดินของนํ้าฝน และมีงูอาศัย

ภายใตอาคารดังกลาว ซึ่งนักศึกษาพบ

เห็นบอยคร้ัง และนักศึกษาอาจไดรับ

อันตรายสัตวดังกลาวได 

ตามความขอ ๒๐ (๒) เพื่อ

กอสร า ง  ต อ เติม  หรือ

ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ง

ปลูกสรางอื่นหรือจัดซ้ือ

ท่ีดิน รวมท้ังคาใชจายท่ี

เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กั บ ก า ร

ดําเนินการดังกลาว และ

ซอมแซมครุภัณฑ ทั้ง น้ี  

เ พ่ื อประ โ ยช น ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

เดือน ก.ค.-ก.ย.

62 



- ๑๘ - 
 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

คาสิ่งกอสราง กอสรางท่ีลางจานหอพัก

ราชาวดี ๑ และ๒ หอพัก

ราชพฤกษ ๒ 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 5) 

๒๗๔,๐๐๐ 1 งาน ๒๗๔,๐๐๐ เพื่อแกไขปญหานักศึกษาลาง  เดือน ก.ค.-ก.ย.

62 
ถวยจานภายในหองนํ้า ซ่ึงกอใหเกิด

ความสกปรก และทําใหทอระบายนํ้า

อุดตันได 

 

คาสิ่งกอสราง ติ ด ต้ั ง ต า ข า ย กั น

น ก พิ ร า บ ห อ พั ก

สวสัดิการ 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 6) 

๘๖๗,๖๐๐ 1 งาน ๘๖๗,๖๐๐ เพ่ือติดตั้งตาขายกันนกพิราบหอพัก

สวัสดิการ เนื่องจากมีนกพิราบเขามา

อาศัยในบริเวณระเบียงหองพักพรอม

ทํารัง ซ่ึงนอกจากจะกอความรําคาญ

แกนักศึกษาท่ีพักอาศัยแลว ยังอาจ

กอใหเกิดโรคท่ีนกพิราบเปนพาหะ 

เดือน ก.ค.-ส.ค.

62 

รวม 2,367,600   

4 

 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า

ค รุ ภั ณ ฑ ข อ ง

หนวยงาน 

ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ 

ติด ต้ั ง ระบบสัญญาณ

เตือนภัยหอพักราชาวดี 

๔๖๓,๑๐๐ 1 งาน ๔๖๓,๑๐๐ เพ่ือใหหอพักราชาวดี ๑,๒ หอพักราช

พฤกษ ๑,๒ เปนไปตาม พรบ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๔๗ ขอ ๕(๔) ติดตั้งระบบ

ตามความข อ  ๒๐ (3 ) 

จัดหาครุภัณฑท่ีจําเปนใน

เดือน ก.ค.-ก.ย.

62 



- ๑๙ - 
 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

( ฝ า ย ห อ พั ก

นักศึกษา) 

๑ และ ๒ หอพักราช

พฤกษ ๑ และ ๒ 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 7) 

สัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น โดย

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยาง

นอยตองประกอบดวย 

(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพ่ือใหหนีไฟท่ี

สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ี

อยู ในอาคารไดยินหรือทราบอยาง

ท่ัวถึง 

(ข) อุปกรณแจงเหตุท่ีมีท้ังระบบแจง

เหตุอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุท่ีใช

มือเพ่ือใหอุปกรณตาม (ก) ทํางาน 

การจัดการเรียนการสอน

และการดําเนินงาน 

ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร 

ปรับปรุงระบบกลอ ง

วงจรปดหอพักนักศึกษา 

ราชาวดี ๓ และ ๔ ลีลา

วดี ๑ และ ๒ 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 8) 

๘๕๓,๘๕๐ 1 งาน ๘๕๓,๘๕๐ เพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

จากการใชงานและมีประสิทธิภาพ

ลดลง รวมท้ังกลองวงจรปดท่ีติดต้ังไว

เดิมน้ัน ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 

เดือน ก.ค.-ก.ย.

62 



- ๒๐ - 
 

ที ่ โครงการ งบรายจาย รายการคาใชจาย อัตราตอหนวย จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลความจําเปน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวย

การเงินและทรัพยสิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการเบกิจาย 

(เอกสาร

ประกอบการ

ประชุมหมายเลข 

10) 

ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑพัดลม 

(พัดลมโคจร ขนาด 16 

น้ิว) 

(เอกสารประกอบการ

ประชมุหมายเลข 9) 

998 1,150 

เคร่ือง 

1,147,700 เพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีชํารุด และ

เสื่อมสภาพจากการใชงาน ซึ่งครุภัณฑ

ดังกลาวมีใชงานมากวา ๑๐ ป อาจจะ

ชํารุด และเปนอันตรายตอผูพักอาศัย

ภายในหองพัก 

เดือน ก.ค.-ส.ค.

62 

รวม 2,464,650   

รวมทั้งส้ิน 13,773,750   
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    งานนโยบาย ยุทธศาสตร และการงบประมาณ ไดตรวจสอบเกณฑครุภัณฑ ระบบสัญญาณเตือน 

ระบบกลองวงจรปด และพัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากครุภัณฑที่สํานัก

บริหารทรัพยสินฯเสนอ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑท่ีไมไดระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ในการนี้ สํานัก

บริหารทรัพยสินฯ ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใชเงินสะสมคงเหลือ ประกอบดวย  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ใบเสนอราคาพรอมคูเปรียบเทียบ แบบรูป/ราคากลางงานกอสรางอาคารแผนการใช

จายงบประมาณ และขอมูลเงินรายไดเหลือจายสะสม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เปนตน  (เอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข 2-12) 

   และตามบันทึกขอความ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/2733 ลงวันที่ 

7 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอมูลบัญชีเงินฝากสวนกลาง-กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีสํานัก

บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มียอดคงเหลือบัญชีเงินฝากสวนกลาง-กองคลัง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2562 โดยมียอดเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพันท่ีตองจายคืน จํานวน 48,056,416.39 บาท ซึ่งบัญชีเงิน

ฝากสวนกลาง-กองคลัง เพียงพอตอการขออนุมัติใชเงินรายไดคงเหลือสะสม เปนจํานวน 13,773,750บาท 

(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 13) 

  ในเบ้ืองตน กองแผนงาน ไดสอบถามระยะเวลาการดําเนินการกอสรางและการจัดหาครุภัณฑใน

รายการตางๆ สํานักบริหารทรัพยสินฯ ไดยืนยันวาจะสามารถดําเนินการกอสรางและจัดหาครุภัณฑ ซึ่งจะขยาย

ระยะเวลากันเงินเหลื่อมจายและเบิกจาย ไตรมาสที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ยกเวนโครงการติดตั้งตาขาย

กันนกพิราบหอพักสวัสดิการ จํานวน ๘๖๗,๖๐๐ บาท และโครงปรับปรุงผนังกันดินทรุดรอบอาคารหอพัก ๔ หลัง 

จํานวน 1,226,000 บาท ซึ่งจะขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมจายและเบิกจาย ไตรมาสที่ 2 ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เนื่องจากเปนโครงการกลางแจงและการดําเนินงานเปนชวงฤดูฝน 

    ทั้งนี้ ตามบันทึกขอความ สํานักงานบรหิารกายภาพและสิ่งแวดลอม ที่  อว  0604.2.6/1471 

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง  การตรวจสอบและยืนยันขอมูลแบบรูป/ราคากลางโครงการกรณีสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน ไดตรวจสอบและยืนยันแบบรูป/ราคากลางงานกอสรางอาคาร “สามารถ

ดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวได  โดยในแตละโครงการใชระยะเวลาในการกอสราง  ประมาณ  90 – 

120  วัน  ทั้งน้ี  หากสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในดําเนินการ

กอสรางโครงการฯ  เห็นควรขอความอนุเคราะหใหสํานักงานบริหารกายภาพฯ  ดําเนินการปรับปรุงราคาให

เปนปจจุบันตอไป” (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 14) 

  จากขอมูลของสํานักบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ระยะเวลาในการกอสราง ประมาณ  90 – 

120  วัน พบวา หากดําเนินการทางพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีสืบราคา ระยะเวลาการ

กอสรางดังกลาวสงผลทําใหไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตามระยะเวลาการ

กอสราง จะตองขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมจายและเบิกจาย ไตรมาสที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกเวน

โครงการติดตั้งตาขายกันนกพิราบหอพักสวัสดิการ จํานวน ๘๖๗,๖๐๐ บาทและโครงปรับปรุงผนังกันดินทรุดรอบ

อาคารหอพัก ๔ หลัง จํานวน 1,226,000 บาท ซึ่งจะขยายระยะเวลากันเงินเหลื่อมจายและเบิกจาย ไตรมาสที่ 

2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานและเบิกจาย ดังน้ี  



- 22 - 
 

รายการ งบประมาณ 
สภา

อนุมัติ 

วิธีการ

ดําเนินการ 

ทํา

สัญญา 

(ไมเกิน) 

ระยะ 

เวลา 

 

ก.ย.-62 

ปงปม.62 

ต.ค.-62 

ปงปม.63 

พ.ย.-62 

ปงปม.63 

ธ.ค.-62 

ปงปม.63 

ม.ค.-63 

ปงปม.63 

ก.พ.-63 

ปงปม.63 

1.โครงการชําระคืนเงินแก

มหาวิทยาลัย 

(ฝายหอพักนักศึกษา) 

8,720,400 27-

ก.ค.-62 

 โอน

งบประมา

ณ ใน

ระบบ 

UBUFMIS  

15-

ก.ย.-62 

 1 

เดือน  

     

8,720,4

00  

          

2 โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค (ฝายบริหารจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน)  

ปรับปรุงโรงลางภาชนะโรงอาหาร

กลาง 

221,100 27-

ก.ค.-62 

 วิธีสืบ

ราคา  

30-

ส.ค.-62 

 2 

เดือน  

  
110,550 110,550 

      

3. โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค (ฝายหอพักนักศึกษา) 

ปรับปรุงผนังกันดินทรุดรอบ

อาคารหอพัก ๔ หลัง 

1,226,000 27-

ก.ค.-62 

 วิธี

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอ

นิกส   

20-

ก.ย.-62 

 4 

เดือน  

           

306,500  

       

306,500  

       

306,500  

       

306,500  

กอสรางท่ีลางจานหอพักราชาวด ี

๑ และ๒ หอพักราชพฤกษ ๒ 

274,000 27-

ก.ค.-62 

 วิธีสืบ

ราคา  

30-

ส.ค.-62 

 45 

วัน  

  
109,600 164,400 

      

ติดตั้งตาขายกันนกพิราบหอพัก

สวัสดิการ 

867,600 27-

ก.ค.-62 

วิธี

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอ

นิกส  

20-

ก.ย.-62 

 4 

เดือน  

           

216,900  

       

216,900  

       

216,900  

       

216,900  

4.โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน(ฝายหอพักนักศึกษา) 

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย

หอพักราชาวดี ๑ และ ๒ หอพัก

ราชพฤกษ ๑ และ ๒ 

463,100 27-

ก.ค.-62 

 วิธีสืบ

ราคา  

30-

ส.ค.-62 

 2 

เดือน  

           

463,100  

      

ปรับปรุงระบบกลองวงจรปด

หอพักนักศึกษา ราชาวดี ๓ และ 

๔ ลีลาวดี ๑ และ ๒ 

853,850 27-

ก.ค.-62 

 วิธีประ 

กวาดราคา

อิเล็กทรอ

นิกส   

20-

ก.ย.-62 

 2 

เดือน  

             

853,850  

    

จัดซื้อครุภัณฑพัดลม(พัดลมโคจร 

ขนาด 16 น้ิว) 

1,147,700 27-

ก.ค.-62 

 วิธี

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอ

นิกส   

20-

ก.ย.-62 

 2 

เดือน  

           

1,147,700  
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รายการ งบประมาณ 
สภา

อนุมัติ 

วิธีการ

ดําเนินการ 

ทํา

สัญญา 

(ไมเกิน) 

ระยะ 

เวลา 

 

ก.ย.-62 

ปงปม.62 

ต.ค.-62 

ปงปม.63 

พ.ย.-62 

ปงปม.63 

ธ.ค.-62 

ปงปม.63 

ม.ค.-63 

ปงปม.63 

ก.พ.-63 

ปงปม.63 

รวมท้ังส้ิน 13,773,7

50 

 
8,720,40

0 

220,150 1,261,450 2,524,950 523,400 523,400 

    

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักบริหารทรัพยสินฯ เปนไปดวยความเรียบรอย เห็นควร

พิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชเงินรายไดคงเหลือสะสม (ที่อยูมหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติม เปนจํานวน 13,773,750 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 เงิน

รายไดเหลือจายสะสม ใหใชไดเพ่ือการดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผนดิน หรือสมทบกับเงินท่ีผูมอบใหเพ่ือประโยชนในการกอสราง ตอ

เติมหรือปรับปรงุอาคาร หรอืสิ่งปลูกสรางอ่ืนหรอืจัดซื้อที่ดิน 

(2) เพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมท้ัง

คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกลาว และซอมแซมครุภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงาน 

(4) เพ่ือชําระหนี้คาสาธารณูปโภค 

(5) ปรับอัตราคาใชจายใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   

(6) การอันจําเปนและฉุกเฉินซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนราชการและ

มหาวิทยาลัย 

(7) จัดสรรเปนทุนเบ้ืองตนหรือเพื่อการลงทุนในการดําเนินงานของสวนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานนอกเหนือจากงานประจํา 

(8)  อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการใชเงินรายได

คงเหลือสะสม (ที่อยูมหาวิทยาลัย) เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรณสีํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน เปนจํานวน 13,773,750 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสาม

พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป 
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 4.4 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้น
ไตรมาสท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการดานการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนแมบท โดยกําหนด

เปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไมรวมงบกลาง) ประกอบดวย การใชจายรายจาย

ภาพรวม รายจายลงทนุ และรายจายประจํา เปาหมายรอยละ ๑๐๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณประจําปตอสํานักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑและวิธีการติดตาม

และประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใช

ต้ังแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ นั้น  

    เพ่ือเปนการติดตามการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐมนตรีกําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอสํานักงบประมาณทันตามระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดังน้ี 

    ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน : จากผลการดําเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ ไดรับ

งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท เบิกจาย ๖๑๔,๗๓๒,๒๒๔.๓๘ บาท คิดเปนรอยละ ๗๐.๗๔ ต่ํากวา

เปาหมายในภาพรวมท่ีรัฐบาลกําหนดรอยละ ๖.๒๖ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๗๗) โดยแยกงบรายจาย 

ดังนี ้

๑๑.๕ ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 

เบิกจาย คงเหลือ รอยละการ

เบิกจาย 

รอยละ

เปาหมายที่

รัฐบาล

กําหนด 

ก.  รายจายประจํา ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐.๐๐ ๗๑๘,๔๗๖,๐๗๖.๐๐ ๕๔๖,๕๔๑,๕๔๓.๔๖ ๑๗๑,๙๓๔,๕๓๒.๕๔ ๗๖.๐๗ ๘๐.๐๐ 

งบบุคลากร ๒๓๐,๔๕๙,๕๐๐.๐๐ ๒๓๐,๔๕๙,๕๐๐.๐๐ ๑๘๘,๐๙๐,๑๙๐.๕๗ ๔๒,๓๖๙,๓๐๙.๔๓ ๘๑.๖๒  

งบดําเนินงาน ๙๑,๓๕๓,๕๐๐.๐๐ ๙๘,๐๕๙,๘๗๖.๐๐ ๔๘,๖๑๖,๗๑๑.๐๕ ๔๙,๔๔๓,๑๖๔.๙๕ ๔๙.๕๘  

งบเงินอุดหนุน ๓๕๒,๗๕๐,๘๐๐.๐๐ ๓๕๒,๗๕๐,๘๐๐.๐๐ ๒๗๕,๖๗๘,๖๕๐.๐๐ ๗๗,๐๗๒,๑๕๐.๐๐ ๗๘.๑๕  

งบรายจายอื่น ๓๗,๒๐๕,๙๐๐.๐๐ ๓๗,๒๐๕,๙๐๐.๐๐ ๓๔,๑๕๕,๙๙๑.๘๔ ๓,๐๔๙,๙๐๘.๑๖ ๙๑.๘๐  

ข.  รายจายลงทุน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐.๐๐ ๑๕๐,๕๗๓,๒๒๔.๐๐ ๖๘,๑๙๐,๖๘๐.๙๒ ๘๒,๓๘๒,๕๔๓.๐๘ ๔๕.๒๙ ๖๕.๐๐ 

รวม ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐.๐๐ ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐.๐๐ ๖๑๔,๗๓๒,๒๒๔.๓๘ ๒๕๔,๓๑๗,๐๗๕.๖๒ ๗๐.๗๔ ๗๗.๐๐ 

๑. รายจายประจํา งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๗๑๘,๔๗๖,๐๗๖ บาท เบิกจาย 
๕๔๖,๕๔๑,๕๔๓.๔๖ บาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๗ ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๓.๙๓ (เปาหมายที่
รัฐบาลกําหนด รอยละ ๘๐)  
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๒. รายจายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑๕๐,๕๗๓,๒๒๔ บาท เบิกจาย 
๖๘,๑๙๐,๖๘๐.๙๒ บาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๒๙ ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๑๙.๗๑ (เปาหมายที่
รัฐบาลกําหนด รอยละ ๖๕)    
                      สําหรับงบลงทุนคงเหลือ จํานวน ๘๒,๓๘๒,๕๔๓.๐๘ บาท เปนเงินเหลือจาย จํานวน 

๖,๙๕๒,๖๐๑.๘๘ บาท และงบลงทุนที่ยังไมเบิกจาย จํานวน ๑๐ รายการ เปนเงิน ๗๕,๔๒๙,๙๔๑.๒๐ บาท  โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๓,๒๐๙,๗๔๑.๒๐ 
บาท 

รายการ วงเงิน สถานะ คาดวาจะเบิกจาย คาดวาจะกัน

เงินไวเบิกจาย

เหล่ือมป 

๑. ตูเก็บพลาสมาแชแข็ง ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ รอเบิกจาย ภายในเดือนก.ค. ๖๒ - 

๒. เตียงเคลื่อนยายผูปวยแบบไฮดรอริค ๘๙๖,๘๒๖.๐๐ รอเบิกจาย ภายในเดือนก.ค.๖๒ - 

๓. แพลแลทพลาสติก ๒๐,๗๑๕.๒๐ รอเบิกจาย ภายในเดือนก.ค. ๖๒ - 

๔. เครื่องนึ่งฆาเช้ือ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

อยูระหวางติดต้ังครุภัณฑ กําหนด

ตรวจรับ วันท่ี ๕ ก.ค. ๖๒ 

ภายในเดือนก.ค. ๖๒ - 

๕. ระบบงานจายกลาง ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ อยูระหวางติดต้ังครุภัณฑ กําหนด

ตรวจรับ วันท่ี ๕ ก.ค. ๖๒ 

ภายในเดือนก.ค. ๖๒ - 

   ๒. สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๓  รายการ  วงเงิน  ๑๑,๖๒๙,๐๐๐ บาท 

รายการ วงเงินกอหนี้

ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม

เบิกจาย 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข คาดวาจะ

เบิกจาย 

คาดวาจะกัน

เงินไว

เบิกจาย

เหลื่อมป 

๑. กอสรางรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ 

(กําหนดเบิกจาย ๔ 

งวด)   

๓,๓๘๘,๐๐๐  

 

๑๔ มี.ค. ๖๒ ๒,๕๔๑,๐๐๐ 

(งวดที่ ๒-๔) 

ผูรับจางขาดสภาพคลอง

ทางดานการเงิน  ไม

สามารถดําเนินการ

กอสรางตามแผนท่ีกําหนด 

เน่ืองจากสัญญาได

สิ้นสุดแลว

มหาวิทยาลัยไดเชิญ

ผูรับจางประชุมและ

ใหเรงดําเนินการ

กอสรางภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

งวดที่ ๒ 

ภายในเดือน

ก.ค. ๖๒ 

งวดที่ ๓-๔

ภายในเดือน

ส.ค. ๖๒ 

 

-- 

 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน

และระบบจราจร

๒,๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ พ.ค. ๖๒ ๒,๓๙๐,๐๐๐ ผูรับจางขาดสภาพคลอง

ทางดานการเงิน ไม

เน่ืองจากสัญญาได

สิ้นสุดแลว

งวดที่ ๑ 

ภายในเดือน

- 
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รายการ วงเงินกอหน้ี

ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม

เบิกจาย 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข คาดวาจะ

เบิกจาย 

คาดวาจะกัน

เงินไว

เบิกจาย

เหลื่อมป 

สํานักงานอธิการบดี 

(กําหนดเบิกจาย ๕ 

งวด) 

สามารถดําเนินการ

กอสรางตามแผนท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยไดเชิญ

ผูรับจาง ประชุมและ

ไดกําหนดแผนการ

ดําเนินการ โดยแผน

ที่กําหนดสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มิ.ย. ๖๒ 

งวดที่ ๒-๓  

ภายในเดือน

ก.ค. ๖๒ 

งวดที่ ๔ 

ภายในเดือน

ส.ค. ๖๒ 

งวดที่ ๕ 

ภายในเดือน

ก.ย. ๖๒ 

๓.ปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบอาคาร

และบริเวณโดยรอบ

กลุมอาคารคณะวิชา

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (กําหนด

เบิกจาย ๖ งวด) 

๗,๘๘๐,๐๐๐ ๑๗ ก.ค. ๖๒ ๖,๖๙๘,๐๐๐ 

(งวดที่ ๒-๖) 

ผูรับจางเขาทํางานลาชา

กวาแผนท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการ

ติดตามและเรงรัด

การเบิกจาย ใหแลว

เสร็จในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งวดที่ ๒-๖ 

ภายในเดือน

ก.ค. ๖๒ 

 

-- 

๓. อุทยานวิทยาศาสตร  จํานวน ๑ รายการ  วงเงิน  ๒๔,๑๖๗,๐๐๐ บาท 

รายการ วงเงินกอหน้ี

ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม

เบิกจาย 

ปญหา/

อุปสรรค 

แนวทางการ

แกไข 

คาดวาจะเบิกจาย คาดวาจะกัน

เงินไวเบิกจาย

เหลื่อมป 

๑. กอสรางอาคาร

โรงงานตนแบบดานการ

ผลิตอาหาร  (กําหนด

เบิกจาย ๙ งวด) 

๓๗,๑๘๐,๐๐๐  

 

๒๔ ก.ย. ๖๒ ๒๔,๑๖๗,๐๐๐ 

(งวดที่ ๕-๙) 

- - งวดท่ี ๕-๗ ภายในเดือนก.ค. ๖๒ 

งวดท่ี ๘ ภายในเดือนส.ค. ๖๒ 

งวดท่ี ๙ ภายในเดือนก.ย. ๖๒ 

- 

๔.  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน ๑ รายการ  วงเงิน  ๒๖,๔๒๔,๒๐๐ บาท 

รายการ วงเงินกอหน้ี

ผูกพัน 

สัญญา

ส้ินสุด 

วงเงินยังไม

เบิกจาย 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข คาดวาจะ

เบิกจาย 

คาดวาจะกัน

เงินไวเบิกจาย

เหล่ือมป 

๑. อาคารนวัตกรรม

การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

(กําหนดเบิกจาย ๙ 

๓๑,๗๖๘,๖๐๐  

 

๒๔ ม.ค.๖๔ 

 

 ๒๖,๔๒๔,๒๐๐ 

(งวดที่ ๔-๙) 

มหาวิทยาลัยลงนามไม

เปนไปตามแผนที่กําหนด

(ลงนามในวันท่ี ๕ ก.พ. 

๖๒) เนื่องจากเปนรายการ

มหาวิทยาลัยเรงรัด

การกอสรางและ

เบิกจาย 

เปนไปตามงวด

งานท่ีกําหนด 

งวดที่ ๙ 

จํานวน 

๓,๔๙๕,๐๐๐ 
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รายการ วงเงินกอหน้ี

ผูกพัน 

สัญญา

ส้ินสุด 

วงเงินยังไม

เบิกจาย 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข คาดวาจะ

เบิกจาย 

คาดวาจะกัน

เงินไวเบิกจาย

เหล่ือมป 

งวด)  

ในงวดที่ ๘-๙ กําหนด

แลวเสร็จในวันท่ี ๑ 

พ.ย.๖๑ ซึ่งเกิน

ปงบประมาณ ๖๒ 

 

กอสรางผูกพันขามป ซึ่ง

ตองไดรับความเห็นชอบ

จากสาํนักงบประมาณ

กอนจึงจะสามารถลงนาม

ในสัญญาได  และสํานัก

งบประมาณตองใชเวลาใน

การพิจารณา ทําใหการลง

นามไมเปนไปตามแผนที่

กําหนด สงผลใหการ

เบิกจายไมเปนไปตามแผน

ที่กําหนด ท้ังนี้ การ

กอสรางเปนไปตามงวด

งานท่ีกําหนดในสัญญา 

   

 จากการสรุปผลการดําเนินงานสําหรับงบลงทุน คาดวาจะกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 

๑ รายการ คือ โครงการกอสรางอาคารนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  วงเงนิ  ๓,๔๙๕,๐๐๐  บาท  
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

  -  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ สะสม  

ณ ไตรมาส ๒ 

สะสม  

ณ ไตรมาส ๓ 

สะสม  

ณ ไตรมาส ๔ 

รายจายประจํา ๓๖ ๕๗ ๘๐ ๑๐๐ 

รายจายลงทุน ๒๐ ๔๕ ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม ๓๒ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๒) เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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  มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบ  
        2. มอบกองแผนงาน ตรวจสอบตัวเลขท่ีนําเสนอและใหจัดทําบันทึกเพ่ือ    

เรงรัดใหคณะ/สํานัก ใหดําเนินการเบิกจายใหทันตามกําหนด และแจงระยะเวลาท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จ 
และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป   

 

  4.5 (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2562 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่  สํานักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดลอม ไดสงบันทึกขอความที่ อว.0604.2.6/1120 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอใหพิจารณา

ทบทวนหลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กองคลัง ไดศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ รวมทั้งทบทวนความ

เหมาะสม  ในประกาศฯ  หลักเกณฑฉบับเดิม ฯ  พบวาไมสอดคลองกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค.0402.5/

ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ โดยทาย

วรรคสองระบุ ใหยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค.0402.5/ว.156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และชัดเจน  

จากขอเท็จจริงวรรคหนึ่งและวรรคสอง กองคลัง จึงไดยกรางประกาศฉบับใหมแทนฉบับเดิม โดย

ปรับปรงุ สาระสําคัญเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. อัตราคาตอบแทน 

1.1 หัวหนาผูควบคุมงานกอสราง จากเดิมเหมาจายโครงการละ 1,200.-บาท เปน ให

ไดรับคาตอบแทนเฉพาะวันหยุดราชการ ไมเกิน 350 บาทตอวัน ตองานและไมเกินวันละ 2 งานตอวัน 

1.2 ผูควบคุมงานกอสราง จากเดิมเหมาจายโครงการละ 1,200.-บาท เปน ใหไดรับ

คาตอบแทนเฉพาะวันหยุดราชการ ไมเกิน 300 บาทตอวัน ตองานและไมเกินวันละ 2 งานตอวัน  

1.3 เพิ่มคาตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหไดรับสูงกวากรรมการ ครั้งละ 

200 บาท  

2. เพ่ิมคณะกรรมการราคากลาง และคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

3. ปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงิน โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชี และใชหลักฐานจากระบบ

อิเล็กทรอนิกส เปนหลักฐานการจายเงินใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลกําหนดไว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และการตรวจสอบ รวมถึง ความโปรงใส ในการปฏิบัติราชการ เปนตน  
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 3. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค.0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 เรื่อง  
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา (ราง) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ

จัดจาง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและใหกองคลัง ดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อเสนอขอ

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 
 4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลท่ีไดมอบหมาย

ปฏิบัติหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ขอ 4 พ.ศ.2562 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร ไดตั้งแผน 

งบประมาณแผนงบประมาณรายจายคาตอบแทนหัวหนาเจาหนาที่ ที่ไดรับการมอบหมายหนาที่จากอธิการบดี  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลัง       

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ขอ 4 ในอัตรา2,000  บาท ตอเดือน           ผาน

คณะกรรมการคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร วาระที่ 4.2 และเสนองบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตอสภามหาวิทยาลัย ฯ โดยสภาฯ ไดใหความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณรายจาย 

ประจําป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงนิและทรพัยสิน พ.ศ.2560 และสาระสําคัญ เปนการ

จายคาตอบแทนตามวิธีการงบประมาณรายจายประจําป จากเงนิรายไดสวนราชการ มาโดยตลอด  

ตอมา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดทักทวง (ฎีกา) ในการจายคาตอบแทน หัวหนาเจาหนาที่ 

ประจําเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 พรอมสงคืนฎีกาใหคณะพยาบาลศาสตร ชะลอการจายไปพลางกอน

อันเน่ืองจากยังไมมีระเบียบ ประกาศ รองรบัการจายเงินดังกลาว และคณะพยาบาลศาสตร ไดทําบันทึกขอความท่ี 

อว.0604.20/3820 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เร่ือง การจายคาตอบแทนหัวหนาเจาหนาที่ คณะพยาบาล

ศาสตรโดยทายบันทึกขอความ วรรคที่สี่ คณะฯ ขอใหกองคลัง จัดทําประกาศฯ ที่เกี่ยวของตามลําดับ ทั้งนี้ กอง

คลัง ไดศึกษา กฎหมายที่เก่ียวของ คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

ตําแหนง ดานการพัสดุ พ.ศ.2562 เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ 

หัวหนาเจาหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 4 พ.ศ.2562 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ. 2562  
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 4 พ.ศ.2562 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ และขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
มอบกองคลังตรวจสอบ (ราง)ขอ 5.2 กรณีขาราชการ เม่ือไดรับสิทธิเงินเพ่ิม ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ.2562 ใหเลือกเบิก
รายการสูงสุดทางเดียว โดยใหเพิ่มรายละเอียดเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเบิกซํ้าซอน 

 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 
  4.7 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน 180 วัน เพื่อทําความตกลงกับสภามหาวิทยาลัยกอนการปฏิบัติ 
ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน  เสนอที่ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหการยืม ทดรอง
ราชการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปรงใส และสงเสริมสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเปนมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดใหเปนไปมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (10) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และขอ 5และขอ 48 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/ 2562 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วาง “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได 
พ.ศ. 2562 และ ขอ 2 แหงระเบียบฯ ระบุวา ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป จึงมี
ผลบังคับในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 

อนึ่ง เพ่ือใหการดําเนินการเปนตามระเบียบมหาวิทายาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการ  
หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 6 ระบุวา หากมหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด
ไวในระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยขอทําความตกลงกับสภามหาวิทยาลัยกอนการปฏิบัติ 

การยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ถือ 
เปนดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณายกเวนหรือผอนผันเปนกรณีเฉพาะรายตามความจําเปนและ
เหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากมีลูกหนี้ เงินยืมทดรองราชการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกอน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย เงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช และมีระยะเวลาผอนชําระนานเกิน 1 ปงบประมาณไมเปนไป
ตามระเบียบฯกําหนด จึงจะตองทําความตกลงกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

1. ตารางที่ 1 กลุมท่ี 1 ประเภทเงินยืมเงินทุนสํารอง (เงินทดรองราชการประเภท ข. 
กลุมที่ 1 ระยะเวลาเกิน 180 วัน ตกลงกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2. ตารางที่ 2 กลุมที่ 2 เงินทดรองราชการประเภท ข. ไมมีแหลงงบประมาณเบิกจาย 
และอยูระหวางดําเนินการกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวของไมสามารถคาดการณได  (ตกลงกับสภาฯ) 

3. ตารางที่ 3 กลุมที่ 3 เงินทดรองราชการ ประเภท ข. เงินกูยืมศึกษาตอ ลูกหนี้พนสภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (อยูระหวางการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย) 

4. ตารางที่ 4 กลุมที่ 4 เงินทดรองราชการประเภท ข. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตอ บังคับ
ตามสัญญายืมเงินแตเกินระเบียบฯกําหนด   
  ท้ังนี้  จากการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย เงินทดรองราชการจากเงิน

รายได พ.ศ. 2562  พบวามีขอที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบในระยะเร่ิมตน ดังนี้ 

  1. ขอ 9 และ ขอ 11 กรณสีัญญาวางหลักทรัพยและสัญญาค้ําประกัน  

  2. การติดตามทวงหนี้ 

       ขอ 32(2.6) คาพัสดุฯ ผูยืมเงนิสงใชใบสําคัญจายภายในหาวันทําการหลังจาก 

   ตรวจรับพัสดุแลวเสร็จ 

       ขอ 32 (2.7) คาธรรมเนียมใหใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐานการเบิกจาย 

 3. ขอ 36 (1) และ( 2) กรณทีี่ชําระเปนใบสําคัญจายใหหนวยงานคูสัญญาออกใบรับใบสําคัญไว 

เปนหลักฐานการใชระเบียบฯ น้ี ใหมีความครอบคลุมการใชจายทั้งหมดในสวนของเงินรายไดมหาวิทยาลัยซึ่งไมขัด

ตอระเบียบ 

 4. ขอ 21 ยังไมครอบคลุมสวนของนักศึกษา ใหใช ขอ 21(8) คาใชจายอื่นๆ ในกรณีจําเปนและ 

เรงดวนตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 

  5. ขอ 38 ใหทํารูปแบบรายงานเปนแบบเดยีวกัน  เนื่องจากคณะไมมีระบบอิเล็กทรอนิกสในการ

จัดทํารายงาน 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

  1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  

  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย เงินทดรองราชการจากเงนิรายได พ.ศ. 2562 
  

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  

เสนอวาระ ผอนผัน หรือตกลงกับสภามหาวิทยาลัยฯ ใหมีผลบังคับตามเดิม จนกวาสวนราชการหรือผูยืมจะชําระ 

เงินครบถวนตามแผนการชําระคือ หรือสัญญากูยืมเงินเพ่ือการศึกษากําหนดไว ซึ่งไมจะตองชําระไมเกินวัน 

เกษียณอายุราชการ  

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตเพ่ิมเติม โดยให กองคลัง
แสดงขอมูลใหชัดเจน เชน วันท่ีตั้งหนี้ ใหใชเปนวันที่เริ่มสัญญา 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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 4.8 แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายไดที่หนวยงานไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย  

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่ ในชวงกอนปงบประมาณ 2555  

มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโดยไดโอนเงินไปใหคณะ/สํานัก/วิทยาลัย แตนับแต

ปงบประมาณ 2555 เปนตนมา การเก็บรักษาเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจะอยูท่ีมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ/สํานัก/

วิทยาลัย จะใชจายเงนิงบประมาณ โดยผานวิธีการงบประมาณปกติซึ่งอยูในระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน

ของมหาวิทยาลัย (ระบบ UBUFMIS)  การใชจายเงินในสวนที่เปนเงินคงเหลือตั้งแตชวงกอนปงบประมาณ 2555 

นั้นมิไดดําเนินการผานระบบ UBUFMIS  โดยคณะ/สํานัก/วิทยาลัย มีเงินสวนนี้ เปนจํานวนตามที่ปรากฏ

รายละเอียดในเอกสารแนบ มหาวิทยาลัยไดรายงานขอมูลสสวนนี้เพิ่มเติมในรายงานทางการเงิน แตไมไดแสดง

ขอมลูรายการทางบัญชีในงบการเงนิของมหาวิทยาลัย เพราะขอมูลไมไดอยูในระบบ UBUFMIS   เพ่ือใหขอมูลทาง

การเงินของมหาวิทยาลัยครบถวน และลดความเสี่ยงของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ในการเก็บรักษาบัญชีเงินฝาก ซึ่งมี

จํานวนเกินกวาอํานาจการอนุมัติของหัวหนาหนวยงาน และใหสอดคลอง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 และเปนการ

ปองกันความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนราชการ และใหเงินคงเหลือของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

ดังกลาวปรากฏในรายงานแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อความครบถวนสมบูรณอันนําไปสูความ

นาเชื่อถือในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองคลังจึงขอเสนอแนวทางในการนําเงินคงเหลือที่อยู

ในความรับผิดชอบของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําสงกองคลังดังน้ี 

1. ใหคณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําเงินสวนที่อยู ในความรับผิดชอบ ท่ีไดรับจากการจัดสรร
คาธรรมเนียมการศึกษากอนปงบประมาณ 2555 นําฝากกองคลัง มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อการฝากเงินดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปดบัญชีประเภทเงินฝากประจํา โดย ระบุชื่อบัญชี
เปน “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ...(ทุนหนวยงาน)” แยกเปนรายคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

3. ผูมีอํานาจลงนามในบัญชี  ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 
1) กลุมที่ 1 ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี หรือ ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและ

ทรัพยสิน 
2) กลุมท่ี 2 ผูบริหารคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ไดแก คณบดี ผูอํานวยการสํานัก  
3) กลุมท่ี 3 เจาหนาที่กองคลัง ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง หรือ หัวหนางานการเงนิจาย 

4. ดอกเบี้ยเงินฝากในแตละบัญชี คณะ/สํานัก/วิทยาลัย จะเขาบัญชีนั้น ๆ ซึ่งคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย สามารถขอใชดอกเบี้ยได โดยผานกระบวนการทางวิธีการงบประมาณ โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

5. ในสวนเงินหมุนเวียน ใหผูบริหารคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ไมเกินวงเงิน
คาใชจายเฉลี่ยรายเดือนของหนวยงานนั้น ๆ  

6. ใหดําเนินการใหแลว เพื่อใหขอมูลดังกลาว แสดงในรายงานทางการเงินปงบประมาณ2562  
7. ในกรณีที่มีบัญชีเงินฝากซึ่งยังไมครบกําหนด ใหดําเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชี และ เงื่อนไขผูมี

อํานาจลงนามใหเปนไปตาม ขอ 2 และ ขอ 3 
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เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายไดที่หนวยงานไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 สวนท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและ
ทุนหมุนเวียน มาตรา 61 “เงินนอกงบประมาณใหมีเทาท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี หรือการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งน้ีใหนําความในมาตรา 37 วรรคสองมาใชบังคับ
กับการใชจายเงินนอกงบประมาณดวยโดยอนุโลม เงินนอกงบประมาณของหนวยงานของรัฐ ใหนํามาฝากไวที่
กระทรวงการคลัง เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นหรือไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยาง
อ่ืน เวนแต จะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อไดใชจายในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคจนบรรลุวัตถุประสงคแหงการนั้นแลว มีเงินคงเหลือใหนําสงคลังโดยมิชักชา ทั้งนี้ การ
นําเงินสงคลังใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” และมาตรา 62 “ใน
กรณีที่หนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีความจําเปนตองใชจายเงินนอก
งบประมาณหรือมีเงนินอกงบประมาณมากเกินสมควร ใหกระทรวงการคลังเรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงนิดังกลาว
สงคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 หมวด 7 การ
กอหนี้ผูกพันและการสั่งจายเงิน “ขอ 35 (2) เงินรายไดสวนราชการ  (2.1) หัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติได
ครั้งละไมเกินหาแสนบาท” 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายไดที่หนวยงานไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ มอบกองคลัง ใหมีการตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาการใชเงินกองทุน 

  

 มติท่ีประชุม : 1. เห็นชอบในหลักการที่จะนําเงินกองทุนฯและเงินรายไดที่ไมมีภาระผูกพัน
ฝากท่ีสวนกลาง 

         2. ใหคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากท่ีคณะ หนวยงานถือครอง    
เพ่ือแยกประเภทและนําเงินที่ไมมีภาระผูกพันโครงการมาฝากที่กองคลัง 

 
 4.9  การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Graduate School of Science and Engineering,Ibaraki University ประเทศญ่ีปุน  
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคผาน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบด ีเพ่ือขอจัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Graduate School of Science 

and Engineering, Ibaraki University ประเทศญี่ปุน เพ่ือดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง

หองปฏิบัติการเพื่อทําวิจัยระยะสั้น ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



- 34 - 
 

ท่ี ได รับคัดเลือกจะไดรับการสนับสนุนคา ใชจายภายใตโครงการ Collaborative Researches on Asian 

Networks Bridging between Experiments and Theory in Quantum Beam Molecular Sciences 

(เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 1) โดย บันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว ไดผานการดําเนินงานตามผลการ

พิจารณาของสํานักงานกฎหมายและนิติการ เปนที่เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 2)  

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาอนุมัติใหจัดทําบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 3 และ 4 โดยมี

รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ช่ือหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 

ชื่อหนวยงาน :  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บุคคล  :   รองศาสตราจารยศิรพิร จึงสุทธิวงษ 

โทรศพัท :   4510 

E-mail :  siriporn.j@ubu.ac.th 

ความรวมมือท่ีเคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือรวมกันมากอนที่จะมีขอตกลง 

ในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ท้ังสองฝายรวมจัดแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหวางหองปฏิบัติการเพื่อทําวิจัยระยะสั้น ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุน โดยใชทุนจากโครงการปริญญา

เอกกาญจนาภิเษก รวมกับทุนวิจัยจาก Professor Seiji Mori ซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําของ Ibaraki 

University ประเทศญี่ปุน 

สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงฯ 

๑. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง ระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University ประเทศญี่ปุน 

๒. มีวัตถุประสงคเพื่อ  

- เพ่ือดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ทางการศกึษา การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนองคความรูในดานที่เปนท่ีสนใจ
ของทั้งสองฝาย 

๓. หนาที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคูสัญญา  
- อํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ตามแตที่ได

ตกลงและเห็นพองกันทั้งสองฝาย 
๔. กําหนดวันที่จะลงนาม ไมระบุ - ภายหลังจากที่ประชุมสภามีมติอนุมัติใหดําเนินการ 

๕. ผูลงนามของอีกฝาย คือ Professor Dr. Toru Masuzawa ตําแหนง คณบดี Graduate School of 
Science and Engineering, Ibaraki University ประเทศญี่ปุน 

๖. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต ตําแหนง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้ โดยขอรบัมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

  1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 15  
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สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ

หนาที่ (12) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ และอาจ

มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได และ (13) 

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผู

หนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

2.ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี  
4.4.7 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหนวยงานภายนอก มีมติเห็นชอบ การลง
นามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ท้ัง 3 ฉบับ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1.บันทึกความรวมมือเฉพาะกับตางประเทศเทานั้น ท่ีตองนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   2.บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภายนอก(ในประเทศ) มอบให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา 

       3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่  
6 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.9 มีมติเห็นชอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบรูปแบบ
การเขียนพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลงที่ คณะ/หนวยงาน หรอืมหาวิทยาลัย จะดําเนินการกับหนวยงานท้ัง
ภายในและตางประเทศ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 กําหนดวา การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในตางประเทศจะตองได รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ จึงจะสามารถดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือได 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

๑. คณะวิทยาศาสตรเสนอ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือฯ พรอมฉบับแปลเสนออธิการบดีลงนามผาน
สํานักงานกฎหมายและนติิการ ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.7.1.8/6570 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 

๒. สํานักงานกฎหมายและนติิการเสนออธิการบดีพิจารณามอบอํานาจใหผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต 
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนในการลงนามบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว 
ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.1.10/585 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

๓. สํานักงานกฎหมายและนติิการแจงผลการพิจารณาตอคณะวิทยาศาสตร ความวา อธิการบดีพิจารณาให
เสนอเร่ืองตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน โดยมอบสํานักงาน
วิเทศสัมพันธเปนตนเรื่อง ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.1.10/592 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

1) ใหความเห็นชอบในหลักการ การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ Memorandum of 
Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand and 
Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, Japan for Education 
and Research Cooperation 
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2) มอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี นําเสนอเปนวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ Memorandum 
of Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand 
and Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, Japan for Education 
and Research Cooperation 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และมอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
4.10  การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Graduate School of Nanobioscience,Yokohama City University ประเทศญ่ีปุน  
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศกึษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงความประสงคผาน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี (เอกสาร

ประกอบการพิจารณาหมายเลข 1) เพื่อขอจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University ประเทศ

ญ่ีปุน เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนองคความรู และจัดกิจกรรมวิชาการ ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และอาจารยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ 

Professor Tachikawa Masanori ศาสตราจารย  Yokohama City University ประเทศญี่ปุน  ซึ่ ง ไดรับทุน

สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนภายใต โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura 

Exchange Program in Science) จะไดเดินทางไปทําวิจัยระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 28 กันยายน 

2562 ถึง 19 ตุลาคม 2562 ซึ่งจักทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเพ่ิมพูนศักยภาพในการทําวิจัยและกอใหเกิด

เครือขายความรวมมือทางวิจัยในระดับสากล นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร มอบ. มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระหวางหองปฏิบัติการเพ่ือทําวิจัยระยะสั้น (3-12 เดือน) ที่ Yokohama City University ประเทศญี่ปุน 

โดยใชทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/ทุนเรียนดี รวมกับทุนวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจาก Yokohama 

City University ประเทศญี่ปุน ดวย ทั้งนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการปรับปรงุเน้ือความใน (ราง) บันทึก

ขอตกลงฯ ดังกลาว ตามขอพิจารณาเสนอแนะและขอสังเกต เปนที่เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบการพิจารณา

หมายเลข 2)  

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการจัดทําบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว ตามเอกสารประกอบการพิจารณา

หมายเลข 3 และ 4 โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ช่ือหนวยงาน บุคคลและสถานที่ติดตอ 

ช่ือหนวยงาน International College of Arts and Sciences Materials Science Graduate School of 

Nanobioscience, Department of Materials System Science, Yokohama City University  

บุคคล Professor Dr. TACHIKAWA Masanori 
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International College of Arts and Sciences Materials Science Graduate School of 

Nanobioscience, Department of Materials System Science, Yokohama City University  

ท่ีอยู Yokohama City University  

 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, JAPAN 

 Email: tachi@yokohama-cu.ac.jp 

ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

 

ช่ือมหาวิทยาลัย Yokohama City University 

ปทีก่อต้ัง 1928 (พ.ศ. 2471)  

ตนสังกัดกอนหนา Yokohama School of Commerce, Juzen Hospital 

ช่ืออธิการบดี Yoshinobu Kubota 

หนวยงานภายใน Colleges 

International college of arts & sciences 

Faculty 

Faculty of Liberal Arts & International Studies 

Faculty of Global, Regional & Urban Studies 

Faculty of Economics & Business Administration 

Faculty of Sciences 

Graduate Schools  

Graduate School of Urban & Social Studies 

Graduate School of International Management 

Graduate School of Nano bioscience 

Graduate School of Medical Life Science 

Graduate School of Medicine 

Graduate School of Medicine: Department of Nursing 

University Library 

Yokohama City University Library and Information Center 

จํานวนของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  

3,004 คน แบงเปน อาจารย 687 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน 2,317 คน (ขอมูล ณ ป 

พ.ศ. 2558) 

จํานวนนักศกึษาใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี 4,155 คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 734 คน  (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2558) 
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จํานวนนักศกึษา

ตางชาติ 

111 คน จาก 15 ประเทศ (ขอมูล ณ 1 พ.ค. 2556) 

อัตราการจางงาน รอยละ 98.6 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีงานทําหลังเรียนจบภายใน 6 

เดือน 

เครือขายความรวมมือ

ในระดับมหาวิทยาลัยที่

มีในปจจุบนั 

25 สถาบัน ไดแก 

1. Incheon National University (S. Korea) 

2. Semyung University (S. Korea) 

3. Korea University, Sejong Campus (S. Korea) 

4. Shanghai Normal University (China) 

5. *No specific - 38 -niversities in Shanghai, due to an academic agreement with 

the City of Shanghai as a framework agreement. (China) 

6. Tunghai University (Taiwan) 

7. Vietnam National University, HCMC (Vietnam) 

8. Foreign Trade University, Hanoi (Vietnam) 

9. Thammasat University (Thailand) 

10. Kasetsart University (Thailand) 

11. Assumption University (Thailand) 

12. University of Science, Malaysia (Malaysia) 

13. University of the Philippines (Philippines) 

14. Khwopa Engineering College (Nepal) 

15. Deakin University (Australia) 

16. University of Vienna (Austria) 

17. University of Bucharest (Romania) 

18. Ca’Foscari University of Venice (Italy) 

19. Jean Moulin University Lyon III (France) 

20. Makerere University (Uganda) 

21. University of Zambia (Zambia)  

22. University of Manitoba (Canada) 

23. University of British Columbia (Canada) 

24. University of California, San Diego (USA) 

25. Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil) 

เครือขายความรวมมือ

ในระดับหนวยงานที่มีใน

ปจจุบนั 

13 มหาวิทยาลัย 

1. Seoul National University (S. Korea) 

2. Gwangju Institute of Science and Technology (S. Korea) 

3. Pohang Institute of Science and Technology (S. Korea) 
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4. Shanghai Jiao Tong University (China) 

5. Harbin Medical University (China) 

6. National Taiwan Normal University (Taiwan) 

7. Chiang Mai University (Thailand) 

8. National University of Singapore (Singapore) 

9. Tribhuvan University (Nepal) 

10. Geothe University Frankfurt (Germany) 

11. University of Texas MD Anderson Cancer Center (USA) 

12. The Scripps Research Institute (USA) 

13. University of Navarra (Spain) 

แหลงท่ีมา http://www.yokohama-cu.ac.jp/en 
 

กิจกรรมที่เคยรวมดําเนินการกอนการขอจัดทําบันทึกขอตกลง 

กิจกรรมท่ี 1 นายนัฐธพล ยอดศิลป นักศึกษาปริญญาเอก และ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ จากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี รวมกับ Professor TACHIKAWA Masanori และ Professor Seiji Mori เขารวมงานสัมมนาวิชาการ 

Asian Workshop of Experimental and Theory in Quantum Beam Molecular Sciences ณ  Ibaraki 

University ประเทศญี่ปุน เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู โดยจะมีคณาจารยจาก

ตางประเทศและนักศึกษาจากไทย และญี่ปุนเขารวม  

 
         

กิจกรรมที่ 2 Professor TACHIKAWA Masanori รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอุบล (โดยมี 

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ไดรวมกันจัดงานประชุมวิชาการ ANSCSE 23 

ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูรวม และสรางความรวมมือดานการ

วิจัย โดยจะมีคณาจารยและนักศึกษาจากไทย และญี่ปุนเขารวม (รายละเอียดเพิ่มเติม http://anscse23.ccl-

cmu.com/) 



- 40 - 
 

 
 

 
กิจกรรมที่ 3 Professor TACHIKAWA Masanori ไดรับทุนโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program 

in Science (Sakura Exchange Program in Science) และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับ

คัดเลือกใหเขารวมโครงการ โดยกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา คือ รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ นําทึมนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาเดินทางเขารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพการทําวิจัย ระหวางวันที่ 28 กันยายน – 19 ตุลาคม 

2562 รวมเปนระยะเวลา 22 วัน รายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจํานวน 3 คน มีดังนี้ 

1. นายธนดล จิตวัฒนศิรกิุล นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปท่ี 1 
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2. นางสาวศุภรดา คําชมพู  นักศกึษาระดับปริญญาโท ชั้นปท่ี 2 

3. นางสาวรัชฎารี  อินตะยศ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 2 

ท้ังนี้ คาใชจายในการเดินทาง ที่พัก และเบ้ียเลี้ยง ไดรับการสนับสนุนแบบเต็มจํานวนจากรัฐบาลญี่ปุน 
 

แผนการดําเนินกิจกรรม 

รองศาสตราจารยศิริพร จึงสุทธิวงษ มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นายนัฐธพล 

ยอดศิลป นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปที่ 2 ไปทําวิจัยระยะสั้น ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุน 

ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน – 31 พฤศจิกายน 2562 โดยใชทุนจากโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุน

เรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) รวมกับทุนวิจัยจาก Professor TACHIKAWA Masanori รวมระยะเวลา 3 

เดือน 
 

สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงฯ 

๗. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง ระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University ประเทศญี่ปุน 

๘. มีวัตถุประสงคเพื่อ  

- เพ่ือดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ทางการศกึษา การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนองคความรูในดานที่เปนท่ีสนใจ
ของทั้งสองฝาย 

๙. หนาที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคูสัญญา  
- อํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ตามแตที่ได

ตกลงและเห็นพองกันทั้งสองฝาย 
๑๐. กําหนดวันที่จะลงนาม ไมระบุ – ภายหลังจากที่ประชุมสภามีมติอนุมัติใหดําเนินการ 

๑๑. ผูลงนามของอีกฝาย คือ Professor Dr. Masaru Tachibana ตําแหนงคณบดี Graduate School of 
Nanobioscience, Yokohama City University ประเทศญี่ปุน 

๑๒. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต ตําแหนง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้ โดยขอรบัมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๓. กําหนดการลงนาม ในเดือนกรกฎาคม 2562 

๑๔. วิธีการลงนาม แลกเปลี่ยนกันโดยการจัดสงทางไปรษณีย 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 15 สภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ
หนาที่ (12) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ 
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ก็ได และ (13) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่ง
มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 
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๒. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 วาระที่ 4.4.7 
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหนวยงานภายนอก มีมติเห็นชอบ การ
ลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ทั้ง 3 ฉบับ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. บันทึกความรวมมือเฉพาะกับตางประเทศเทานั้น ที่ตองนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
๒. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภายนอก(ในประเทศ) มอบให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา 
๓. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 

2559 วาระที่ 4.9 มีมติเห็นชอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบรูปแบบการ
เขียนพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลงที่ คณะ/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย จะดําเนินการกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 กําหนดวา การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก 
ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ จึงจะสามารถดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือได 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

1)ใหความเห็นชอบในหลักการ การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ Memorandum of  
Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand and Graduate 
School of Nanobioscience, Yokohama City University, Japan 

๒)มอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี นาํเสนอเปนวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ Memorandum of 
Understanding between Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand and Graduate 
School of Nanobioscience, Yokohama City University, Japan 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสํานักงานวิเทศสัมพันธนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
4.11 การสงขอเสนอการจัดหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) แผน 3 ป 

(2563-2565) กรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามหนังสือที่  

กต 1604.2/ว 1278 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรมความรวมมือระหวางประเทศกระทรวงการตางประเทศ

ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยในการจัดทําขอเสนอการจัดหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) แผน 3 

ป (2563-2565) รวมทั้งระบุจํานวนทุนและคาใชจายที่จะรวมสนับสนุน (Co-payment) ในแตละป/หลักสูตร 

ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะตองเปนหลักสูตรที่มีความพรอมทางดานบุคลากร และความเชี่ยวชาญที่จะรับนักศึกษา

ตางชาติ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธไดประชาสัมพันธไปยังคณะ

ตาง ๆ เพ่ือใหคณะที่เก่ียวของไดสงขอเสนอการจัดหลักสูตรดังกลาว (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) 
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ภายหลัง วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดสงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช

ศาสตรเพ่ือรับการพิจารณาจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกรมความรวมมือระหวาง

ประเทศมีขอกําหนดใหหลักสูตรที่เสนอตองเปนหลักสูตรนานาชาติที่ผานการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเทานั้น 

(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3) ภายหลังจึงยกเลิกการสงขอเสนอหลักสูตรดังกลาว  

ตอมา ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ แวนรัมย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา   

ชีวเวชศาสตร ไดรับการประสานงานจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 วา 

มหาวิทยาลัยสามารถสงขอเสนอหลักสูตรดงักลาวเพ่ือเขารับการพิจารณาจากกรมความรวมมือระหวางประเทศได

โดยอนโุลม เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตรสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษไดเชนเดียวกับหลายมหาวิทยาลัย กรมความรวมมือระหวางประเทศ จึงประสานใหวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุขเรงดําเนินการสงขอเสนอหลักสูตรดังกลาวเพ่ือรับการพิจารณา (เอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข 4) สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงไดทําหนังสือเพื่อจัดสงขอเสนอหลักสูตรดังกลาวไปยัง

กรมความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบและลงนามจากอธิการบดี (เอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข 5)     
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 15  

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ

หนาที่ (12) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ และอาจ

มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได และ (13) 

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผู

หนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการ ตอ การสงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวช

ศาสตรเพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนการจัดหลักสูตรหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ 

(TIPP) ของ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  

2. ใหความเห็นชอบในหลักการ ตอ รายละเอียดคาใชจายที่รวมสนับสนุน (Co-payment) กับกรม

ความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

3. มอบหมายใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ นําเสนอผลการพิจารณาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

บรรจุเปนวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดําเนินการจัด

หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) กับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

รวมถึงรายละเอียดคาใชจายที่รวมสนับสนุนดวย 
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ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ ประสานรายละเอียดคาใชจายที่รวมสนับสนุน (Co-payment) 

กับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
2. การกําหนดอตัราไมควรระบุเฉพาะเจาะจง                                                                                                                             
 

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ประสานกับวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และกรมความรวมมือระหวางประเทศ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบตอไป  

 
4.12 (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาบํารุงและระเบียบปฏิบัติการ

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม (ราง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  อัตราคาบํารุง และระเบียบปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการของศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวปฏิบัติการขอรับบริการหองปฏิบัติการสําหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ลําดับ หองปฏบิัติการ 
อุปกรณ
ประกอบ 

ขนาด
พื้นท่ี 

(ตร.ม.) 
ผูขอรับบริการ 

อัตราคาบริการ (บาท) 

หอง/ชม. หอง/วัน หอง/สัปดาห หอง/เดือน 

๑ 
หองปฏิบัติการ 
SEC 111/1 

- ๓๖ 
บุคลากรภายใน 75 900 4,500 15,000 

บุคคลภายนอก 100 1,200 6,000 20,000 

๒ 
หองปฏิบัติการ 
SEC 111/2 

- ๓๖ 
บุคลากรภายใน 75 900 4,500 15,000 

บุคคลภายนอก 100 1,200 6,000 20,000 

๓ 
หองปฏิบัติการ 
SEC 111/3 

ตูดูดควัน ๓๖ 
บุคลากรภายใน 95 1,200 6,200 16,000 

บุคคลภายนอก 120 1,500 8,000 21,800 

๔ 
หองปฏิบัติการ 
SEC 111/4 

ตูปลอดเช้ือ ๓๖ 
บุคลากรภายใน 95 1,200 6,200 16,000 

บุคคลภายนอก 120 1,500 8,000 21,800 

 

ประเด็นที่เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

  เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาบํารุง และระเบียบปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการของศูนย

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
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 ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นําเสนอ สํานักงานกฎหมายและนติิการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ(ราง)ประกาศ 
2. การแกไขนิยาม 
3. เร่ืองอตัราคาเชาการใชหอง(ตองมีการแกไข)ใหนํากลับไปพิจารณาทบทวน/คํานวณ

อัตราใหมเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น 
4. ตรวจสอบ เร่ือง อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล /การอางอํานาจในการดําเนินการ    

(ราง“ขอ 9 ใหผูบริหารศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และมี
อํานาจออกหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไมขัดแยงกับประกาศนี้ ...) 

5. การกําหนดประเภทหองประชุม (รูปแบบ/อุปกรณ) เพ่ือประกอบการพิจารณา 
6. ควรเขียนแยกประกาศการใชหองประชุม กับแนวปฏิบัติในการใชอุปกรณและอัตราคา

บํารุงหองปฏิบัติการ  
 

มติที่ประชุม : มอบ สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาแกไขตามขอเสนอของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอที่ประชุมในคร้ังตอไป 
 
  4.13 การยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปการศกึษา 2562  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการผลิต

คูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงหลักสูตร 

แผนการศึกษา และกฎระเบียบตางๆ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อผลิตคูมือ

การศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนคูมือการศึกษาใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ๒) เพ่ือใหกับ

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ของคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต และ ๓) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

หลักสูตรตอสาธารณะ และสําหรับประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียน และสถานศึกษาในการแนะแนว

การศึกษาระดับอุดมศึกษา พรอมนี้ไดมีการจัดเก็บคาคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับ

นักศึกษาใหม จํานวน ๑๕๐ บาทตอคน (หนึ่งรอยหาสิบบาท) การเรียกเก็บคาคูมือการศึกษาฯ ดังกลาวเปน

คาธรรมเนียมการศึกษาถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ (๒) แตเนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหจัดทํา

รายละเอียดคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในระบบอิเล็กทรอนิกสประชาสัมพันธทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยแทน จึงไมมีการผลิตคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับจําหนายใหกับนักศึกษา

ใหม สงผลตอการตองดําเนินการยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแตป

การศกึษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงนิและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ (๒) 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาใหม ขอ ๑ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือการศกึษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี และนาํเสนออธิการบดีเพื่อลงนามตอไป 

  

4.14 รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2561  

ผูชวยศาสตราจารยต๊ิก  แสนบุญ เสนอที่ประชุม ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 ขอ 28  ได

กําหนดวาใหคณะวางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองตามมาตฐานสากล  หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

แยกตามประเภทงาน สวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรบัจายเงิน สินทรพัย และหนี้สิน ที่แสดงดจิการที่เปนอยู

ตามความเปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้นๆ  กําหนดใหมี

การตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และขอ 29 ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูสอบบัญชีของ

คณะทําการตรวยอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปบัญชี และ ขอ 30 ใหผูสอบบัญชีของ

คณะทําการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวัน

นับตั้งแตวันสิ้นปบัญชี 

 เพ่ือการดําเนินงานใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว  อธิการบดีจึงไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน 

เจนศิริศักด์ิ  เปนผูสอบบัญชีคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 716.1/2555  เร่ืองแตงตั้งผูสอบบัญชีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ทั้งนี้ 

แตงตั้งวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บัดนี้ คณะศิลปประยุกต

และสถาปตยกรรมศาสตร  ไดดําเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบรอยแลว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดย

สรปุดังนี้  

1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  

สินทรัพยรวม             7,111,020.27 บาท 

หนี้สินรวม          30,960,060.92 บาท 

สวนของทุนรวม       (23,849,040.65) บาท 

2 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

รายไดจากการดําเนินงาน 

รายไดรับจัดสรร       8,124,672.50 บาท 

รายไดอ่ืน      1,046,146.79 บาท 
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รวมรายไดจากการดําเนินงาน    9,170,819.29 บาท 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 

คาใชจายบุคลากร              7,879,620 บาท 

คาใชจายคาตอบแทน       212,695 บาท 

คาใชจายคาใชสอย         1,173,284.01 บาท 

คาใชจายคาวัสด ุ             140,904.97 บาท 

คาใชจายคาครุภัณฑ                142,500 บาท 

คาใชจายคาสาธารณปูโภค           422,679.74 บาท 

คาใชจายอื่นๆ         49,500 บาท 

คาเสื่อมราคา             856,680.89 บาท 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน                 10,877,864.61 บาท 

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจาย รวมเปนเงินทั้งสิ้น          (1,707,045.32 บาท 

          3 รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินของคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1 แสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

      - สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจากปกอน  โดยสวนใหญมาจาก สินทรัพยหมุนเวียน (เงินฝากกอง   

               คลงั)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งถือเปนผลที่ดี 

สินทรัพยรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 6,672,580.90 บาท 

สินทรัพยรวม ปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 7,111,020.27 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 438,439.37 บาท หรือ รอยละ 6.57 

- หน้ีสินรวม ลดลงเม่ือเทียบกับปกอน  สวนใหญหนี้สินมาจากเงินยืมระยะยาวจากม.อุบลฯ ซึ่ง

ถือเปนผลที่ด ี

หนี้สินรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 32,703,056.25 บาท 

หนี้สินรวม ปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 30,960,060.92 บาท 

หนี้สินลดลงจากปกอน จํานวน 1,742,995.33 บาท หรือ  รอยละ 5.33 

- สวนทุนรวม ติดลบลดลงเมื่อเทียบกับปกอน  สาเหตุหลักเกิดจากมีทุนลดลงและมีรายไดสูง(ต่ํา)

กวาคาใชจายสะสมเพ่ิมขึ้น ซึ่งถือเปนผลที่ดี 

สวนทุนรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น  (26,030,475.35) บาท 

สวนทุนรวม ปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น  (23,849,040.65) บาท 

สวนทุนรวมลดลงจากปกอน จํานวน 2,181,434.70 บาท หรอื รอยละ 0.84  

 

 



- 48 - 
 

3.2 ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

                มีรายไดต่ํากวาคาใชจายหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ขาดทุนเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน 

- รายไดรวมลดลง เมื่อเทียบกับปกอน  สาเหตุหลักมาจากรายไดรับจัดสรรลดลงและในทางบัญชี

ไดลงบัญชีการรับรูรายไดจาการจัดสรรตามปงบประมาณ ไมไดรับรายไดจากงบประมาณ ซึ่งถือ

เปนผลที่ไมดี 

รายไดรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 16,246,247.75 บาท 

รายไดรวม ปงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น   8,124,672.50 บาท 

รายไดรวมลดลง จํานวน 7,075,428.46 บาท หรือ รอยละ 43.55 

- คาใชจายรวมลดลง  เม่ือเทียบกับปกอน  คาใชจายสวนใหญมาจากคาจางพนักงาน-เงินรายได 

คาใชสอย คาวัสดุ คาตอบแทน ลดลง ซึ่งถือเปนผลที่ดี 

คาใชจายรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 11,823,848.54 บาท 

คาใชจายรวม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 10,877,864.61 บาท 

คาใชจายรวมลดลง จํานวน 945,983.93 บาท หรือ รอยละ 8.00 

3.3 อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินในปงบประมาณพ.ศ. 2561 คณะศิลปะประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร เปนการเปรียบเทียบใหเห็นแนวโนมของการดําเนินงานระหวางปกอนและปปจจุบัน  ซึ่งผล

การวิเคราะหพบวา  คณะสิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร มีความคลองตัวทางการเงินลดลง  มี

ความสามารถในการใชสินทรัพยที่มีอยูกอใหเกิดรายไดลดลง  และอัตราสวนลูกหนี้หมุนเวียนไมสามารถคืนเงินยืม

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนกําไรลดลงจากปกอนถึงรอยละ 27.22 เชนกัน 
 

กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในท่ีมีสถานะ

เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ขอ 28 ไดกําหนดวาใหคณะวางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตอง

ตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แยกตามประเภทงาน สวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับ

จายเงิน สินทรัพย และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอม

ดวยขอความอันเปนที่มาของรายการน้ันๆ  กําหนดใหมีการตรวจบัญชีรบัรองทั่วไป 

ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการสอบทานงบการเงินคณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณา

เรียบรอยแลว อางถึงบันทึกขอความท่ี อว 0604.1.3/132 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562   

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหงบการเงินและผลการสอบ

บัญชีคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2561 
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ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
1.มอบคณะศิลปประยุกตฯ ใหตรวจสอบรายการคาครุภัณฑ (หนา 79) ในงบประมาณ          

ป 2561 โดยมีการบันทึกเปนคาใชจายในงบรายงานทางการเงิน ซ่ึงอาจเปนการลงไมถูกตองตามหมวด 
2. ตรวจสอบสถานะหน้ีของคณบดี (หนา 81)  
3. ปรับวิธีการเขียน แกไขรายไดในปงบประมาณเดิมใหชัดเจน 
4. ขอสรุปของผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นวาคณะฯไมมีระบบการควบคุมภายใน ใหคณะ

ศิลปประยุกตฯ นําขอเสนอของผูตรวจบัญชี ไปจัดทําแนวทางการแกไข แนวปฏิบัติของการดําเนินงาน และ
เสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ 

5.มอบคณะศิลปประยุกตฯ ปรับแบบฟอรมการรายงานทางการเงินตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

6.ตรวจสอบเงินฝากธนาคารโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ ตองบันทึกรายการดานหนี้ 
 

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอท่ีประชุมในคร้ังตอไป  

 
4.15 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จํานวน 

6 คน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอท่ีประชุม  ตามบันทึกขอความ อว 0604.7/6966  วันที่   

5 มิถุนายน  2562  คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ ของนักศึกษาจํานวน  6 คน 

เนื่องจากผลการเรียนอยูในเกณฑไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 แตได รับการประเมินลําดับขั้นเปน U ในรายวิชา 1421002 

Preparative Enlish II  ในการน้ี  กองบริการการศึกษา จึงใครขอนําเสนอรายละเอียดและขอเท็จจริงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1.  แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ขอบังคับ ฯ ที่เกี่ยวของ 

1.1 ปพ.ศ.2560 มีเกณฑและเงื่อนไขที่ผู เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตองเรียนรายวิชา 1421002 

Preparative Enlish II   โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันเสารที่ 

27 พฤษภาคม  2560 ดังนี้ ดังน้ี  

(1) คะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ นอยกวา 25 คะแนน จะตองเรียนหรืออบรม Intensive 

English  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกอนเปดภาคการศึกษาตน 

(2) คะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ นอยกวา 25 คะแนน และไมไดเขาเรียนหรืออบรม 

Intensive English กอนเปดภาคการศึกษาตน จะตองเรียนรายวิชา 1421002 Preparative Enlish II กอนที่จะ

เรียนรายวิชา 1421102 Foundation English I ในลําดับถัดไป 

(3) ผูที่ เขาเรียน Intensive English  แลวสอบวัดผลไมผานหลังการเรียนจะตองเรียนรายวิชา 

1421002 Preparative Enlish II กอนที่จะเรียนรายวิชา 1421102 Foundation English I ในลําดบัถัดไป 
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(4) คะแนน O-NET ระหวาง 35-49 คะแนน จะไดรับการยกเวนโดยไมตองเรียนรายวิชา 1421102 

Foundation English I  

(5) คะแนน O-NET วิชาภาอังกฤษมากกวา 50 คะแนน จะไดรับยกเวนโดยไมตองเรียนรายวิชา 

1421102 Foundation English I และ 1421103 Foundation English II 

1.2 หลักเกณฑและเง่ือนไขการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  หมวดท่ี 13 ขอ 55 ดังนี้ 

(1) ศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแตสี่ปขึ้นไป  และไมไดเปนนักศึกษาใน

หลักสูตรตอเน่ืองหรือหลักสูตรเฉพาะกิจ 

(2) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนลําดับขั้นหรือคาคะแนนหรือเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชา     ที่

ไดลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรยีนมากอน 

(3) ไมเคยสอบได  F  หรือ  U  ในรายวิชาใด 

(4) นักศึกษาที่ไดรับการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ไมเกินหนึ่งในสี่ของหนวยกิต ของ

หลักสูตรนั้น ๆ  

(5) ผูที่จะไดเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองอยูภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขตาม (1),  (2),  (3),  (4) 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ข้ึนไป 

(6) ผูที่จะไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึงจะตองอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขตาม  (1),  (2),  (3),  (4)  

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.60  ขึ้นไป  และไมเคยได  D  หรือ  D+  ในรายวิชาใด 

(7) ในกรณีที่นักศึกษาเคยไดสัญลักษณ  W  ในรายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลา

ปกติที่กําหนดไวในหลักสูตรจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม  โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ  และตองอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ 

(ก) นกัศึกษาที่เคยไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาของภาคเรียนที่ไดรบัอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ตอง

ดวยเหตุสุดวิสัยเนื่องมาจากมีอาการปวย  และหรอืประสบอุบัติเหตุท่ีมีหลักฐานพิสูจนได 

(ข) นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร  จะตองไดรับอนุมัติให

ลาพักการศึกษา  ดวยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากมีอาการปวย และหรือประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐานพิสูจนได หรือ

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  เพ่ือเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 2.  ขอเท็จจริงประกอบการพจิารณา  

2.1 ขอมูลผลการเรียนสําหรับผูสําเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 คน  จําแนกตาม

สาขาวิชา ดังนี้ 
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ท่ี 

รหัส 

ประจําตัว 
ช่ือ – สกุล 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

วันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ขอความ

เห็นชอบ

ปริญญา 

เกียรตินิยม 

ตลอด

หลักสูตร 

ท่ีหลักสูตร 

กําหนด 

สาขาวิชา  เคมี  จํานวน  1  คน  ดงัน้ี  

1 5811400706 นางสาวภัทรมน  สมเสนาะ 3.68 3.94 22-เม.ย.-62 อันดับ 2* 

สาขาวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จํานวน  5  คน  ดังน้ี  

1 5811404898 นางสาววนิดา  สิทธิการ 3.59 3.66 22-เม.ย.-62 อันดับ 2 

2 5811404599 นางสาวกนกพร  จันทวัฒน 3.42 3.49 22-เม.ย.-62 อันดับ 2 

3 5811404843 นางสาวเพ็ญพร  ภูผวิแกว 3.36 3.52 22-เม.ย.-62 อันดับ 2 

4 5811404683 นางสาวตวงรัตน  อาจอํานวย 3.30 3.51 22-เม.ย.-62 อันดับ 2 

5 5811404786 นายบรรจบ  จิรัมย 3.25 3.33 22-เม.ย.-62 อันดับ 2 

 หมายเหตุ : ปริญญาเกียรตินิยม อันดับ 2*  หมายถึง นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ข้ึนไป  

แตเคยได D+  จึงไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตามขอบังคับ ฯ พ.ศ. 2561  ขอ 55 (5)  

2.2 การดําเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชา 1421002 Preparative English II  สําหรับ

นักศึกษา จํานวน 6 คน ดังรายชื่อตามขอ 2.1  ดําเนินการลงทะเบียนโดยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

ในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 ตามแผนการศึกษาและคณะแจง โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ

ไดแจงผลตอคณะตนสังกัดนักศึกษาทาง Email เพ่ือทําการตรวจ/ทานความถูกตอง   

ท้ังนี้  สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

นักศึกษาสามารถทําการถอนรายวิชาดังกลาวนี้ผานระบบทะเบียนออนไลน (REG) ภายในกําหนดปฏิทินการศึกษา

ได  

2.3 การกําหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตปรบัปรุง  พ.ศ. 2554  ไมไดกําหนดใหศกึษารายวิชา  1421002 Preparative English II 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 ขอ 55 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ 

สําหรบันักศึกษาจํานวน 6 คน  ที่เคยไดอักษรลําดับขั้นเปน U 
 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. รายวิชา Preparative English II ไมอยูในโครงสรางหลักสูตร และเปนรายวิชาที่ไมตอง 

นํามาพิจารณาในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา จึงเห็นวาไมเปนเงื่อนไขท่ีจะใชในการพิจารณาการไดรับ

เกียรตินิยม ดังนั้นการไดเกียรตินิยมของนักศึกษาจึงเปนไปตามเกณฑขอบังคับปกติ 

2. พิจารณาผลการเรียนรายวิชา Preparative English II ขอใหบันทึกในใบแสดง 

ผลการศึกษาในสวนทายของใบรายงานผลการศึกษา มอบงานวิชาการดําเนินการตามปกติ 
 

  มติที่ประขุม : มอบ งานวิชาการ กองบริการการศึกษา ดําเนินการตามขอเสนอของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนมัุติตอไป 

 

 4.16 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป ไตรมาสท่ี 3 

           รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุม ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการเงิน

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในขอ ๒๓ ในกรณีระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือ

สวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดย

แสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม กรณีไดรบังบประมาณสนบัสนุน     มีวงเงินเพิ่มเติม จํานวน ๑ โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) สรปุไดดังนี้ 

ประเภท

รายรับ 

คณะ/

หนวยงาน 

ช่ือโครงการ เหตุผลความจําเปน งบประมาณ

ทั้งโครงการ 

ขอต้ังแผนฯ

ปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๑. เงนิ

สนับสนุน

การวิจัย 

๑.๑ 

สํานักงาน

สงเสริม

บริหาร

งานวิจัยฯ 

๑) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

และงานฐาน

ทรพัยากรทองถิ่น 

เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ศูนย

ประสานงานมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๑๕๒,๘๐๐ ๑๕๒,๘๐๐ 

รวมทั้งส้ิน  ๑๕๒,๘๐๐ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจาย

ประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ณ ไตรมาสที่ ๓ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพัน 

แปดรอยบาทถวน) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
  5.1  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

วาดวย การเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22  ในระหวางปงบประมาณ กรณีไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งตองดําเนินการตามความประสงคของแหลงทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจ

ใหอธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ิมเติม สําหรับโครงการดังกลาว และรายงานตอสภา

มหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการตั้งแผนงบประมาณ

รายจาย เพ่ิมเติม กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 2,067,462 บาท (สองลานหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยหกสิบสองบาทถวน)  จําแนกเปนเงินสนับสนุนการ

วิจัย เปนจํานวน 1,454,200 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) เงินสนับสนุนการบริการ

วิชาการ เปนจํานวน 610,262 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองรอยหกสิบสองบาทถวน) และเงินบริจาคหรือเงิน

ทุนการศึกษา เปนจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) สรุปไดดังน้ี 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/หนวยงาน ช่ือโครงการ ผูใหทุน งบประมาณ
ท้ังโครงการ 

ขอตั้งแผนฯ
ปงบประมา
ณ 2562 

1.เงิน
สนับสนุนวิจัย 

1.1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

1) โครงการวิจัย 
GECKO :Improving 
Engineers’ 
Employability with 
Multi-
competencies, 
Knowledge and 
Opportunities  

University 
of 
Montpellier 
ประเทศ
ฝรั่งเศส 
สหภาพยุโรป 
European 
Union (EU)  

1,950,000 1,364,200 

 2) โครงการวิจัยเรื่อง 
“การออกแบบและ
สรางเคร่ืองสูบน้ํา

การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
ถายทอด

100,000 90,000 
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ประเภท
รายรับ 

คณะ/หนวยงาน ช่ือโครงการ ผูใหทุน งบประมาณ
ท้ังโครงการ 

ขอตั้งแผนฯ
ปงบประมา
ณ 2562 

พลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสานพลังงาน
จากการปนและเซลล
แสงอาทิตย” 

เทคโนโลยีสู
ชุมชนฐาน
ราก 

รวม 1,454,200 

2. เงนิ
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

2.1 งานรบัเขา
ศึกษา กองบริการ
การศึกษา 

1) โครงการคืน เงิน
รายไดใหกับมหาวิทยา 
ลัยอุบลราชธานี 

กลุม
แพทยศาสตร
แหงประเทศ
ไทย กสพท. 

610,262 610,262 

รวม 610,262 

3. เงนิบริจาค/
ทุนการศึกษา
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

3.1 สํ า นักงาน
พัฒนานักศึกษา 

1) โครงการสนับสนุน
เ งิ น ร า ง วั ล จ า ก า ร
ประกวดดานตางๆแก
นักศกึษา 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

3,000 3,000 

รวม 3,000 

รวมท้ังสิ้น 2,067,462  
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการตั้งแผนงบประมาณรายจายเงินรายได เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 กรณีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 ท้ังสิ้น 2,067,462 บาท  

(สองลานหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยหกสิบสองบาทถวน) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

 
 มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

 5.2  รายงานผลการดําเนินงานศูนย เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ณ ไตรมาสท่ี 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรรับผิดชอบใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดําเนินงานวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา นักวิจัยและคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปดใหบริการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ บริการไนโตรเจนเหลว 
บริการน้ํากลั่นและนํ้าปราศจากไอออน ตลอดจนหองประชุมสัมมนาเพ่ือใหบริการทางวิชาการและการถายทอด
เทคโนโลยี เปนตน ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรขอสรุปรายงานผลการดําเนินงาน สิ้นไตรมาสท่ี 3 ประกอบดวยสวน
ตางๆ ดังนี้  
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๑. จํานวนชั่วโมงการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
๒. รายไดจากการใหบริการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
๓. รายงานผลการใชงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๔. การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 
๕. การจัดเตรยีมหองปฏิบัติการเพ่ือใหบริการพ้ืนที่ดําเนินงาน สําหรับวิเคราะหทดสอบและวิจัย 

๖. โครงการประชาสัมพันธศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๗. การฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
๘. กิจกรรมอื่นๆ 
 

ประเด็นที่เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานของศูนย

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร สิ้นไตรมาส 3 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.3 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย เปน

หนวยงานที่กอตั้งขึ้นเพ่ือเปนหนวยงานหลัก ในการสงเสริมและพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองตอการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา ใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศทันตอสภาวการณ
ปจจุบัน ในการนี้สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ขอรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรและเครอืขาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 

และเครือขาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

   5.4  กําหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงท่ีประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเสนอเร่ืองขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเสด็จ ฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ความทราบแลวนั้น บัดนี้ สํานักพระราชวังแจงเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให  
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๑. ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรรวมฉายพระฉายาลักษณ 

จํานวน ๓ ชุด (สภามหาวิทยาลัยและผูบรหิารมหาวิทยาลัย/คณบดีและรองคณบดี ๑ คน/คณะทํางาน) 

  ๒. ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะบุคคล เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของและเงินโดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย   

  ๓. ใหชางภาพเขาบันทึกภาพ แถบวีดิทัศน และถายทอดสดผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน

มหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบกําหนดวันงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
5.5  กําหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี     

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2562 

 ผูอํานวยการกองกลาง แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบตามที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งเปน

หนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชริาลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และวันคลายสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันที่ 30 กรกฎาคม) 

เปนประจําทุกป ซึ่งในป พ.ศ.2562 นี้มีวันหยุดราชการและวันสําคัญดังกลาว คือ 

 วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว วันหยุดราชการ 

 วันจันทรที่   29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดราชการชดเชย  

 วันอังคารที่  30 กรกฎาคม 2562  วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมสอดคลองกับวันสําคัญตางๆ ดังกลาว และบุคลากร นักศึกษา  

ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม จึงเห็นสมควรกําหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 วันท่ี 22 - 30  กรกฎาคม 2561 

   - จัดโตะหมูบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว (ทุกคณะ/สํานัก) 

   - คณะ/สํานัก จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ  

วันองัคารท่ี  30  กรกฎาคม  ๒๕62 

   เวลา  06.30 น.   พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 67 รูป  (กองกลาง รับผิดชอบการจัดกิจกรรม) 

- ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา พรอมกัน ณ บริเวณดานหนาอาคารเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

07.09 น.    - อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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         - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 

 07.30 น.     - พระสงฆ จํานวน  67 รูป  รับบิณฑบาต 

 08.00 น.     - รับประทานอาหารเชา อาหารวางและเครื่องด่ืม 

เวลา  09.00 – 10.30 น.  กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  

(สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการจัดกิจกรรม) 

- ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา พรอมกัน ณ บริเวณสนามหญาดานหนา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

- อธิการบดี ประธานในพิธี กลาวเปดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

                           - อธิการบดี ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา รวมกันปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

    (บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม ในระหวางการจัดกิจกรรม) 

เวลา  10.00 น.   พิธีรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และรางวัลบุคลากร/นักศึกษาดีเดน ที่ไดรับรางวัล

จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอาคารสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการทองเท่ียว 

(กองการเจาหนาที่ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม)  

เวลา  09.00 - 16.00 น. บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว  

(สํานักงานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบการจัดกิจกรรม) 

- ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา บริจาคโลหิต  ณ บริเวณภายในอาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

 หมายเหตุ: ทั้งนี้กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบกําหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และวันคลาย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ.2562 

   มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
 
  5.6 การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

 ผูอํานวยการกองกลาง แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันศุกรที่ 7 มิถุนายน 

2562 ณ The Garfens of Dinsor Palace สุขุมวิท กรุงเทพมหานครเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก 

ทปอ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในการนี้ 

เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีตอรชักาลที่ 10  ทปอ. ใครขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. 
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จัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 โดยใหมหาวิทยาลัย/

สถาบันสมาชิก ทปอ. สงกําหนดการ รูปแบบการจัดกิจกรรม และรูปภาพหรือวีดีโอการจัดกิจกรรมดังกลาว ใหฝาย

เลขาธิการ ทปอ. ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดทราบการจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลอง 

พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.7 แจงผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME. Standard (2017) 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร(สมพ.)เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2562  

อางตามหนังสือท่ี กสพท 146/2562 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไดแจงผลการ 

ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข สรปุไดดังนี้ 

อางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมพ.ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  

2562 พิจารณาแลวมีต ิดังนี้ 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐานที่ไมผาน เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซ่ึงสถาบันยังสามารถ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตอไปได จึงไมมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน และสามารถพัฒนา

ปรับปรงุไดภายในระยะเวลาที่กําหนด สมควรไดรบัการยอมรบัแบบมีเงื่อนไข 

การรับรองหลักสูตร 

   เห็นชอบโดยมีเง่ือนไข เน่ืองจากขอมาตรฐานพื้นฐานที่ไมผาน เปนขอกําหนดเก่ียวกับการบริหาร

จัดการ ซึ่งสถาบันยังสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนตอไปได จึงไมมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาใน

ปจจุบัน และสามารถพัฒนาปรับปรุงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โดยมีสถานฝกปฏิบัติทางคลินิก ดังน้ี 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ปรับแกการดําเนินการตามขอที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ โดยเฉพาะขอมาตรฐาน (ขอ ม.) 

2. สงรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินการทุก 12 เดือน 
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การรับรองสถาบัน 

ผานการประเมิน (รับรองมาตรฐานจนถึงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2567) 

 ศักยภาพในการรับนักศึกษา ประกอบดวย 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จํานวนนักศึกษาไมเกิน 48 คน 

2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จํานวนนักศึกษาไมเกิน 20 คน 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ ผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
5.8 การจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จังอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2562  
ผูอาํนวยการกองกลาง แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับ 

มอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณี

แหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําป 256๒ ในความรับผิดชอบ ดังน้ี 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ - กรรมการที่ปรึกษา -อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
๒ 12 ก.ค. ๖๒ 

เวลา ๑๘.0๐ น. 
 
 
 
๑๗ ก.ค. ๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

-ฝายพิธีเปดงาน 
 ๑. เปดงานเทศกาล
ประเพณีแหเทียนฯ     
ณ บริเวณ
ศาลหลักเมือง 
 ๒. เปดงานประเพณี
และปลอยขบวนเทียน 

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

กรรมการ 

๓ - ฝายรับเทียนพรรษา
พระราชทาน 

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 

๔ ๑๗ ก.ค. ๖๒ ฝายจัดแหเทียน
พรรษาโบราณและ
ขบวนเฉลิมพระ
เกียรติ 

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ 

ประธาน 
รองประธาน 
 
 

๕ ๑๗ ก.ค. ๖๒ ฝายประกวดตนเทียน -อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-นายสุรชัย  ศรีใส  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-นายติ๊ก แสนบุญ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 1-17 ก.ค. 62 ฝายกําหนดกิจกรรม

เยือนชุมชนฯ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กรรมการ 
 

๗ 16-17 ก.ค. ๖๒ ฝายจัดการแสดงแสง 
เสียงประกอบขบวน
แหเทียนกลางคืน 

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-คณบดีคณะบริหารศาสตร 

กรรมการ 
กรรมการ 

๘  ฝายจัดงาน ฮตีศรัทธา 
ราชธานีแหงเทียน 

 -คณบดีคณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กรรมการ 
 
 

 

โดยในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป ๒๕๖๒ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 

ฝายจัดแหเทียนพรรษาโบราณและขบวนเฉลิมพระเกียรติ  

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๒ เปนเงินจํานวน 46๐,๐๐๐ บาท     

(สี่แสนหกหมื่นบาทถวน) และไดขอการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด เปนจํานวนเงิน 20๐,๐๐๐ บาท  

(สองแสนบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การจัดขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ (งบประมาณจากจังหวัด)  จํานวนเงิน 200,000 บาท 

๒. การจัดขบวนเทียนพรรษาแบบโบราณ ขบวนฟอนอุบลเฉลิมพระเกียรติฯ และขบวนเทียน

หุนยนต 

     (งบประมาณจากมหาวิทยาลัย)    จํานวนเงิน  460,000 บาท 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบการจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   

ประจําป 256๒ รวมกับจังหวัดอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.9 รายงานการรับบริจาคชุดเคร่ืองแบบนักศึกษา  
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน ไดดําเนินการอนุญาตใหใชสิทธ์ิในการผลิตและจําหนายชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกตองตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระเบียบการแตงกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 เพื่อเปน
สวัสดิการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับรานสูทกิจการนิสิต โดยนางศิริพร วีระวัฒนะกูล    
ซึ่งเปนผูประกอบการท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตและจําหนายชุดเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2555 - 2558 ไดบริจาคชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหแก สํานัก
บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน จํานวน 4 รายการ รวมมูลคา 541,235.- บาท (หาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสอง
รอยสามสิบหาบาทถวน)  ดังนี้  

1. เสื้อเชิ้ตชาย แขนยาว ปกตราสัญลักษณ จํานวน   279 ตัว 






