
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

              ๑๗. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ… 



๒ 
  
๑๗. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๕. นายฐิติเดช ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๘. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. นายปิยณัฐ  สร้อยค า      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๑๔. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๖. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๘. นายภาคภูม ิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๗ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
๙ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๐ ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ            
การประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

            ระเบียบวาระท่ี ๑... 



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล 
   ๒. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  
             

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

 ๑.๑.๓  งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีจ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาในวันนั้นประมาณ 2,800 คน ซึ่งหลังจากที่ได้พระราชทานปริญญาแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด าริให้รวบรวมคัมภีร์ทางภาคอีสานทั้งหลายไว้  
เนื่องจาก เกรงว่าหากปล่อยไว้เนิ่นนานคัมภีร์เหล่านี้อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา  ดังนั้น จึงมีพระราชกระแสให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมคัมภีร์เหล่านี้ไว้  ทั้งนี้ ในเบื้องต้นนายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกับกรรมการ
มหาวิทยาลัยบางท่าน รวมทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว  โดยอาจใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนในรูปแบบของทุนวิจัยเพ่ือที่จะด าเนินการ ศึกษา รวบรวม
คัมภีร์อีสานต่างๆ  ประกอบกับพิจารณามอบหมายให้บุคลากรของคณะหรือสาขาวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรให้เร่งด าเนินการและหากสามารถท าได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี แล้ว จักได้
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรในปีต่อไป 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

                  มติที่ประชุม...         



๔ 
  
 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๔  หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
   ขอเชิญประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
   ในการขับเคลื่อนประเทศ   

     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นควรให้มีการประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และอธิการบดี เรื่อง บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ  ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินการโครงการน าร่องพลิกโฉมระบบ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย  (Reinventing  University  System) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ ( University as                   
a Marketplace) และหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                        
ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว ใ นวันพุธที่  6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา                          
09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร   
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕  ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้รับหนังสือเรื่องขอลาออก เรียนนายก                        
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                         
ตามหนังสือที่ อ้างถึง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งรองศาสตราจารย์สุมนต์ -  
สกลไชย เป็นหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
 เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการเสนอโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกอบกับข้อจ ากัดของจ านวนการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น ด้วยเหตุจ าเป็นข้างต้น จึงขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 

             ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 



๕ 
  
 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
     อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า                    
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจอมจิน  จันทรสกุล  ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก นายจอมจิน  
จันทรสกุล  ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
(ลับ) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                    
นายจอมจิน  จันทรสกุล ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว 
  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓     
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง                  
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

   มติที่ประชุม         รับทราบ   
       

        ๑.๒.๒  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 

      ๑.๒.๓  ประกาศ.. .
             



๖ 
  

  ๑.๒.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบัน  
            หลกัการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี 

     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์ (รหัสสถาบัน 1010) ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมี
หน้าที่พิจารณารับรองหน่วยงาน  ในเครือข่ายและจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จึง                          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบ                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอต่อที่ปรึกษากฎหมาย                 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาร่างประกาศเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็น
ในการออกประกาศนั้น จากการพิจารณาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้                      
คณะเภสัชศาสตร์เสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบต่อไป 
 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3  ส านักงานอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
อุบลราชธานี มีมติเห็นชอบมอบคณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด 
อัตราค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ  
           

  ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจและ 
          นวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส านักงานอธิการบดี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยอธิการบดีสั่งการมอบหมายกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ให้เป็นต้นเรื่องในการประสานงานและ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบหมายส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามรูปแบบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) นั้น 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ    
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย 
 

        อุบลราชธานี… 



๗ 
  
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนาม 

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ที่อยู่  73/2 อาคารอุทยานนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  02-017 5555 
โทรสาร  02-017 5566 
E-mail  varasri@nia.or.th 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ือขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมภูมิภาค เพ่ือยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค กระจาย 

 โอกาสการเข้าถึงการพัฒนานวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรมไปต่อยอดไปยังคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา ส่วน
ราชการท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีส่วนภูมิภาคส่งเสริมให้เกิดพลวัตนวัตกรรม 

2.๒ เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็น “พันธมิตรนวัตกรรมในพ้ืนที่” มีเป้าหมายส าคัญคอื การสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมด้วยการให้บริการส่งเสริมด้านนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
สร้างผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค  

2.๓ เพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ 
นวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.๑ ด้านการส่งเสริมการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และจัดการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ 
ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค เช่น กิจกรรมค่ายนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร (CEO Camp) หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
นวัตกรรม ๘ สัปดาห์ ส าหรับ SME หรือ Startup เป็นต้น 

(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SME หรือ Startup เข้าถึงบริการ 
และทรัพยากรต่าง ๆ ของ สนช. เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักวิชาการและผู้ประกอบการ ทุนสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม และการฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนการบริการต่าง ๆของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และบริการของ มอบ. 
เช่น การฝึกอบรม การออกแบบนวัตกรรม การคุ้มครองและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 
 

  (๓) สร้างเครือข่าย... 



๘ 
  

(๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมของภูมิภาค รวมถึงการแสวงหาสมาชิกเพ่ือให้เกิดการท างานหรือความร่วมมือในระหว่างเครือข่าย 

3.๒ ด้านการยกระดับและพัฒนานวัตกรรม สนช.จะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนเงิน 

อุดหนุนภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายการสนับสนุนของ สนช. 
(๒) สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (High potential) หรือผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ที ่

อยู่ระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับอุทยานวิทยาศาสตร์ ด้วย “กิจกรรมเร่งการ
เติบโต (Acceleration Program)” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคล้ายกับการบ่มเพาะธุรกิจ แต่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่สั้น เพ่ือเร่งการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์และการเติบโตของธุรกิจ 

(๓) สนับสนุนต่อยอดแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ 
วิจัยของเอกชนในพ้ืนที่  ( Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ที่
ต้องการขยายผลหรือต่อยอดการเพ่ิมศักยภาพหลังจากที่ได้รับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจากโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

(๔) สนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์จัดขึ้น เช่น  
MOST Innovation Award หรือ กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) หรือกิจกรรมที่โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค 

3.๓ ด้านการสนับสนุนการขยายผลโครงการนวัตกรรม ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) สนับสนุนการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ สู่การใช้งานของผู้บริโภค  

รวมทั้งในระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
(๒) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และ 

สินค้านวัตกรรม 
3.๔ ด้านการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ทั้งสองฝ่ายร่วมกันส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย ภาคเอกชน วิสาหกิจและชุมชน เข้าใช้บริการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่แต่ละฝ่ายมี และเปิดให้บริการอยู่ เช่น การให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะห์ ทดสอบ ของ 
มอบ. การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านบริหารธุรกิจ การพัฒนาตลาด และการสร้างตรา
สินค้า ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนวัตกรรมของ สนช. เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของแต่ละ
ฝ่าย  

(๒) สนช. จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน วิสาหกิจ และชุมชน ในธุรกิจ 
นวัตกรรม ทั้งทางด้านงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการต่อยอดทางธุรกิจไปในวงกว้าง 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาและยกระดับธุรกิจและนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   ที่ประชุม… 



๙ 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและ

ยกระดับธุรกิจและนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยระบุความชัดเจนในด้านของนวัตกรรมที่จะร่วมกันด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การจัดสรรงบประมาณ และ
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีก
ครั้ง 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

           

  ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 
    ระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับส
นุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
อธิการบดีสั่งการมอบหมายกองกลาง ส านักงานอธิการบดีให้เป็นต้นเรื่องในการประสานงานและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบหมายส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบร่าง
บันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามรูปแบบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) นั้น 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่  16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มติ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนาม 

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ที่อยู่  ส านักงานตั้งอยู่ที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์  0 2263 9600 99 
โทรสาร  0 2255 5558 
E-mail  blood@redcross.or.th 
              สรุป...  

mailto:blood@redcross.or.th


๑๐ 
  
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ  
  เป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. วัตถุประสงค์ 

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลง 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ทั้งสองหน่วยงาน สามารถส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการร่วมด าเนินงานให้ภารกิจการจัดตั้ง
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าที่ “ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
สัมฤทธิ์ผล โดยการสนับสนุนเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคณะมาร่วม
บริจาคโลหิต เพ่ือช่วยส ารองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรม “การให”้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทย  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 หน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 บริหารจัดการหน่วยรับบริจาคโลหิต ในด้านบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยประจ าที่ 

3.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนใน 
พ้ืนที่ใกล้เคียง มีความรู้ความเข้าใจความส าคัญของการบริจาคโลหิต  

3.1.3 สนับสนุนความรู้ด้านมาตรฐานการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต และทักษะการเจาะเก็บโลหิตให้แก่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1.4 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตที่มีภาวะแทรก 
ซ้อนจากการบริจาคโลหิต 

3.2 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าที่ 
3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้นกัศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาบริจาคโลหิต หรือเข้า 

ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม   26 พฤศจิกายน 2563  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ านวยการศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
สนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของ

สภากาชาดไทย ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของสภากาชาดไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารสูงสุด และจะต้องมี
เอกสารการมอบอ านาจประกอบด้วย 

         มติที่ประชุม... 



๑๑ 
  

   มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

      ๑.๒.๖  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อ 
          สังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่าย 
          นิติศาสตร์ 14 มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ตามที่ คณะนิติศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เครือข่ายนิติศาสตร์เพ่ือสังคม 
ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย                    
จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีแผนจักจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชกา ร 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่  16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มติ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนาม 

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฎอนี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                              
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการระหว่าง 

หน่วยงาน 
                2. เพ่ือส่งเสริม… 



๑๒ 
  

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษา 

3. เพ่ือสร้าง “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” ที่เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมเพ่ือแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าทั้งในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศร่วมกัน  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ทุกฝ่ายจะร่วมมือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดประชุม “เครือข่ายนิติศาสตร์เพ่ือสังคม” ร่วมกันเป็นประจ าทุกปี ในลักษณะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 
2. แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการ 

วิชาการ 
3. พัฒนาหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกัน 
4. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งอาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงาน 

ของตนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่เครือข่ายนิติศาสตร์เพ่ือสังคมจัดขึ้น 
5. ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ทุกฝ่ายเห็นสมควรและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความ 

ร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ 
๔.  ก าหนดวันที่จะลงนาม   24 พฤศจิกายน 2563  
๕.  ผู้ลงนามของอีกฝ่าย     ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
๖.  ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายขรรค์เพชร ชายทวีป ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

  
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เครือข่ายนิติศาสตร์เพ่ือสังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์ 14 
มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยพิจารณาก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการกรรมสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการร่วมด าเนินงานวิจัย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบและวิธีการตามกฎหมายในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม และจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกครั้งก่อนด าเนินการ          
ลงนามต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๗  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานกิจการ 
 ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพ่ือสังคม  โดยมีแผนจักจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 
                     ทางวิชาการ… 



๑๓ 
  
ทางวิชาการ (อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบั ติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่  16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563             
มติเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนาม 

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ  
เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือก่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างส านักงานกิจการยุติธรรมและเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม 

ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมอย่างเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือสนับสนุนหรือร่วมกันด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนา 

บุคลากรและฝึกอบรม  การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการก าหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
การบริหารงานยุติธรรม สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา   

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
    ภายใต้หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายดังกล่าว  ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันในการ

ด าเนินงาน  ดังนี้  
3.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงจะสนับสนุน  ส่งเสริม ให้ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ  คณาจารย์หรือนักวิชาการ  

รวมถึงนิสิตนักศึกษา ภายใต้สังกัดหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมหรือการด าเนินงานทางวิชาการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง
สองฝ่ายเป็นผู้ด าเนินการ และจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยอาจ
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกัน  หรือก าหนดแผนงานหรืองบประมาณร่วมกันได้  

3.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงจะสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้  การฝึกอบรม  การพัฒนาหลักสูตร  
หรือการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ  นักวิชาการ รวมถึงนิสิตนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
ขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้   

3.3 ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท างานวิจัยและงานวิชาการและบริการวิชาการระหว่าง 
กัน 

3.4 ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานยุติธรรม  
สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐสถาบันการศึกษา   
องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

3.5 ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ทุกฝ่ายเห็นสมควรและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 
ฉบับนี้  
 

    ในกรณี… 



๑๔ 
  

ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีโครงการที่ชัดเจนและแน่นอนที่จะร่วมมือกันตามข้อ ๓.๑ - ข้อ ๓.๔ คู่สัญญาตกลง 
ที่จะจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ เพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนๆ  ในรายละเอียด                         
ก่อนเริ่มโครงการดังกล่าว 

ค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการด าเนินการตามข้อ ๓.๑ - ข้อ ๓.๔ ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันภายหลังตาม 
รายละเอียดของแต่ละงานหรือโครงการ 

ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ และหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  24 พฤศจิกายน 2563  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย   ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายขรรค์เพชร ชายทวีป ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

1.2.8  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
 งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
                 สรุป… 



๑๕ 
  
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ  
  เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 

วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
๒. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 
ผู้ป่วย 

2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 
ดูแลผู้ป่วย 

2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์  
  ๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมี 
ขอบเขตความร่วมกันดังต่อไปนี้ 

3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม” 
3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และการสร้างงานวิจัยของคณะเภสัช 

ศาสตร์ ให้รองรับกับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษา             

เภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส าขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าทีข่อง “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลผู้ป่วยโดยการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ในผู้ป่วย 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ของการดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์          

สภาวิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      3.๒.๔ อ านวย… 



๑๖ 
  

3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ ฉบับนี้ 

๔.  ก าหนดวันที่จะลงนาม แจ้งภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายเเพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

เดชอุดม 
 ๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของ

โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เนื่องจาก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ เมื่อมีที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในส่วน
ภูมิภาคแล้ว จะมีสถานภาพเป็นส่วนราชการในภูมิภาค และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการในภูมิภาค ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจักต้องได้รับมอบอ านาจ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน แล้วจึงมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยพิจารณาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานร่วมกันได้กับทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในขอบข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหรือ เสนอให้ศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) หรือ สภาเภสัชกรรม ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการด าเนินการในภาพรวมให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
       1.2.๙  การจัดท า... 



๑๗ 
  

1.2.๙  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
    งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 

ดูแลผู้ป่วย 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์   
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“โรงพยาบาลบุรีรัมย์” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมีขอบเขตความร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้ 

3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลบุรีรัมย์” 
3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
      3.๑.๒ ส่งเสริม… 



๑๘ 
  

3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการสร้างงานวิจัยของ                        
คณะเภสัชศาสตร์ ให้รองรับ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 

3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บุคลากร  
และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสั ชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลผู้ป่วยโดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ของการดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภา 

วิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

๔.  ก าหนดวันที่จะลงนาม แจ้งภายหลัง  
๕.  ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายแพทภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
                    มติที่ประชุม... 



๑๙ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 

 

1.2.๑๐  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
      งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
ทราบ  ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 

ดูแลผู้ป่วย 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์   
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมี 
ขอบเขตความร่วมกันดังต่อไปนี้ 

                   3.๑ หน้าที…่ 



๒๐ 
  

3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” 
3.๑.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก         

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และการสร้างงานวิจัย ของ                   

คณะเภสัชศาสตร์ ให้รองรับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัช 
ศาสตร์ 

3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

3.1.8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไม่สามารถโอนบทบาทและหน้าที่ตามขอบเขตความ 
ร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคณะเภสัช
ศาสตร์ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัช 

กรรมในผู้ป่วย 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ของการดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภา 

วิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

บุคลากร รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด             
การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 
 

3.2.8 มหาวิทยาลัย… 



๒๑ 
  

3.2.8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถโอนบทบาทและหน้าที่ตามขอบเขตความร่วมมือ 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม แจ้งภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมา 
 

๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 

 

๑.๒.๑๑  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
    งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินช าราบ 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
ทราบ  ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินช าราบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
                  สรุป... 



๒๒ 
  
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ  
เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 

วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 
ผู้ป่วย 

2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 
ดูแลผู้ป่วย 

2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์   

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
“โรงพยาบาลวารินช าราบ” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมีขอบเขต 

ความร่วมกันดังต่อไปนี้ 
3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลวารินช าราบ” 

3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแล 
รักษาผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 

3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และการสร้างงานวิจัยของคณะ 
เภสัชศาสตร์ ให้รองรับกับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 

3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัช 
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลผู้ป่วยโดยการบริบาลทางเภสัช 

กรรมในผู้ป่วย 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหาของการดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 

สภาวิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

      3.๒.๔ อ านวย… 



๒๓ 
  

3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ ฉบับนี้ 

 ๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม   แจ้งภายหลัง  
 ๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย   คือ นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
    ๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลวารินช าราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 

 

1.2.๑๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
      งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

   ในการนี้... 



๒๔ 
  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 

ดูแลผู้ป่วย 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์   
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“โรงพยาบาลศรีสะเกษ” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมีขอบเขต 
ความร่วมกันดังต่อไปนี้ 

3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลศรีสะเกษ” 
3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลรักษา

ผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และการสร้างงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  

ให้รองรับกับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์บุคลากร และ 

โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการเข้าถึงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลผู้ป่วยโดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
 

     3.๒.๒ ส่งเสริม… 



๒๕ 
  

3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ 
การดูแลผู้ป่วย 

3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภา 
วิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บุคลากร  
และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 

3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้มี หลักสูตร
การฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการเข้าถึงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ ฉบับนี้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม   แจ้งภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย     คือ แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่า ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 

 

1.2.๑๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
      งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

 

    ด้วยการ… 



๒๖ 
  

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 

ดูแลผู้ป่วย 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์  
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกันโดยมีขอบเขต 
ความร่วมมือกันดังต่อไปนี้ 

3.๑ หน้าที่ของ“โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” 
3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกและร่วมในการ 

ดูแลผู้ป่วย โดยการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๑.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัยของทั้งสองฝ่าย ให้สอดคล้อง 

กับสภาพปัญหาของการดูแลผู้ป่วย 
3.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษา                    

เภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บุคลากร  

และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วม โดยให้เป็นไปตามระเบียบของทั้งสองฝ่าย 
3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การ
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทา งเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

     3.๑.๗ ด าเนิน… 



๒๗ 
  

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกและร่วมในการ 

ดูแลผู้ป่วย โดยการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัยของทั้งสองฝ่าย ให้สอดคล้อง 

กับสภาพปัญหาของการดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภา 

วิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแก่แหล่งฝึก โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมโดยให้เป็นไปตามระเบียบของทั้งสองฝ่าย 

3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 
3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้
มีหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรร ม สาขาเภสัชบ าบัด           
การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  แจ้งภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  คือ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                         

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
"โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 
 

1.2.๑๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน 
      งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เรื่อง “โครงการร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

        ๑. เพ่ือพัฒนา… 



๒๘ 
  

๑. เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย 

2. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ
ดูแลผู้ป่วย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง 
วิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไก ในการดูแลผู้ป่วย โดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการ 

ดูแลผู้ป่วย 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์   
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

“โรงพยาบาลสุรินทร์” และ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตกลงร่วมมือกัน โดยมีขอบเขตความร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้ 

3.๑ หน้าที่ของ “โรงพยาบาลสุรินทร์” 
3.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วย และการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และการสร้างงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  

ให้รองรับกับสภาพปัญหาของการดูแลรักษาผู้ป่วย 
3.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๑.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บุคลากร และ 

โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๑.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนทางวิชาการ 

     3.๑.๖ ให้ความร่วมมือ… 



๒๙ 
  

3.๑.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการเข้าถึงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๑.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือฉบับนี้ 

3.๒ หน้าที่ของ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
3.๒.๑ พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ กลไกในการดูแลผู้ป่วยโดยการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

ผู้ป่วย 
3.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยรวมถึงบุคลากรด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ 

การดูแลผู้ป่วย 
3.๒.๓ พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภา 

วิชาชีพก าหนดเพ่ือรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.๒.๔ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในเรื่องของข้อมูล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บุคลากร  

และโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยร่วมของทั้งสองฝ่าย 
3.๒.๕ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 

  3.๒.๖ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
การดูแลการใช้ยาแก่เภสัชกร ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น จัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด การฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งจะมีการสนับสนุนทางวิชาการ ทางเทคนิค และการเข้าถึงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องขณะฝึกอบรม 

3.๒.๗ ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ ฉบับนี้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม   แจ้งภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย   คือ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ   การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                            
เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

                มติที่ประชุม… 



๓๐ 
  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
          

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  แนวทางการด าเนินการกรณีปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   1) ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2563  มีมติรับทราบรายงานค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการปรับฐานค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คดีหมายเลขด าที่ อ. 333/2559  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 854/2563  และมอบคณะท างานทบทวน
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษา และเสนอแนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีค า
พิพากษา กรณีการปรับฐานเงินเดือนในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม  เพ่ือเป็นคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2) นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสิทธิ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  และ 3) นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์  
(ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างาน
ทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม)  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 21/2563                
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุม นั้น 
  2. คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
2/2563  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้จัดประชุมเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาแนวทางการด าเนินการปรับ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
คณบดีหรือผู้แทนคณบดี จ านวน 11 คน ผู้อ านวยการส านักหรือผู้แทนผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการ           
กองคลัง  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ                                 
จ านวน 2 คน ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 2 คน ประธานสภาอาจารย์ ผู้แทนสภาอาจารย์ 
ผู้แทนอนุกรรมการสภาอาจารย์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 31 คน โดยที่ประชุมได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี กฎหมายและ
หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตามล าดับ ดังนี้ 

2.๑  ที่มาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2.1.1  ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐและ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ว่างจากการเกษียณอายุ โดยให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้วิธีการจ้าง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่แทนการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่ว่างจาก
การเกษียณอายุ ต าแหน่งว่างที่มีอยู่ในปัจจุบันและต าแหน่งที่จะว่างต่อไป และจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลท าให้
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ได้มีการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการอีกต่อไป แต่ด าเนินการจ้างในรูปแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน 

2.1.2  ส่วนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างบุคคลแทนอัตราข้าราชการนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ดังนี้ 
          (1) ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลตาม
สัญญาจ้างในอัตราต่อไปนี้ จนกว่ามหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในก ากับ
ของรัฐ 
 
 
                   (2) บุคลากร... 



๓๑ 
  
 (2) บุคลากร สาย ก จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน คืออัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 บวกด้วยอัตราเพ่ิมอีก           
ร้อยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ  
 (3) บุคลากร สาย ข และ ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน คืออัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 บวกด้วยอัตรา
เพ่ิมอีกร้อยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุ  

 2.1.3  ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลใน
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามจ านวนอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 
เป็นต้นมา และว่างโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ซึ่งว่างอยู่ในปัจจุบันและที่จะว่างต่อไป และอัตรา
นักเรียนทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งอัตราเพ่ิมใหม่ส าหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างการ
พัฒนา 
  2.1.4 ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ก าหนดจ านวนบุคลากรที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งงบประมาณท่ีส านักงบประมาณ
จัดสรรให้นั้น เป็นอัตราที่ได้รวมการเพิ่มเงินค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว  
 

2.2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
       วิธีการจัดสรรงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากระบบของข้าราชการ  

ข้าราชการมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ โดยระบบเงินเดือนของข้าราชการนั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการจ่ายตามที่ระบุรายการ
หากจัดสรรไม่เพียงพอ สามารถขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมได้จากส านักงบประมาณ แต่ระบบเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาเป็นวงเงินรวม ไม่ได้ระบุรายการ มหาวิทยาลัยต้องวางแผนบริหาร
งบประมาณภายในวงเงินที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการก าหนดให้มีทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ 
รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากร โดยให้มีเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ให้สิทธิ์เทียบเท่า
ข้าราชการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พนักงานมหาวิทยาลัยยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
แรงงานที่ต้องจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตัน ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมอีกด้วย แต่การจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานั้น ส านักงบประมาณเพ่ิงแยกรายการให้เห็นว่ารายการใดจ่ายได้ แต่ไม่
เพ่ิมจ านวนเงินในการจัดสรรมาให้ท าให้วงเงินรวมยังคงเท่าเดิม   

ส าหรับการด าเนินการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีต่างๆ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีมติว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้
หลักการตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ และให้ด าเนินการปรับปรุงค่าตอบแทนการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้สัมพันธ์กับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการในโอกาสต่อไป โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการ  เพื่อขอรับการจัดสรรเป็นคราวๆ ไป   

 

2.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้   ส านักงบประมาณ
ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 70 ส าหรับสายผู้สอน และ 

 

                ในอัตรา… 



๓๒ 
  
ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 50 ส าหรับสายสนับสนุน การก าหนดอัตราดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการใน
การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุ ดมศึกษา เมื่ อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเป็นอ านาจหน้าที่ของ                                    
สภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะพิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
จ้างตามเหตุผลความจ าเป็น ดังนั้น สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอย่างอ่ืน เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะ
ผูกพันต่อไปต่อไปในอนาคตว่า มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณที่จะน ามาจ่ายเป็นค่าจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยว่ามีจ านวนเพียงพอและแน่นอนด้วยหรือไม่ 

 

  2.4  การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

       ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๓/-             
ว ๑๐๐๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ แจ้งว่าเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัด
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงผู้
แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้แทนที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดท าแบบ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการบริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อาจให้มีการทบทวนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะได้
ด าเนินการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีทั้ง ๓ แห่ง เพื่อพิจารณาด าเนินการกรณีดังกล่าวต่อไป 

 สาระส าคัญในการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ส านักงบประมาณ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามจ านวนอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการ อัตราว่างโดยเหตุอ่ืน และอัตรา
นักเรียนทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งอัตราที่เพ่ิมใหม่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในอัตราแรกบรรจุ 
บวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากรสาย ก และในอัตราแรกบรรจุ บวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๕๐ ของ
อัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากรสาย ข และ ค ซึ่งเป็นอัตราที่รวมการเพ่ิมเงินค่าจ้างเป็นพิเศษและสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ตามเหตุผลและความจ าเป็นภายในวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อสถาบันอุดมศึกษาน าเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมาใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณใดแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย สถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่จ่ายจริงเป็นรายไตรมาส โดยเงินที่ต้องส่งคืนคลังจะเป็นงบประมาณคงเหลือ
ของอัตราว่างที่ไม่สามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงเงินเหลือจ่ายจากท่ีบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว         
                  แต่เบิกจ่ายได.้.. 



๓๓ 
  
แต่เบิกจ่ายได้ไม่ครบตามระยะเวลาที่ส านักงบประมาณจัดสรรเงินให้ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

๓.  สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถออกระเบียบ/ข้อบังคับ 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการเงินในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไปได้               
แต่จะต้องเป็นไปเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจึงมีอ านาจหน้าที่จะ
พิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้าง รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจ้าง ซึ่งรวมถึงเงิน
เพิ่มและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเหตุผลความจ าเป็น (เทียบเท่าข้าราชการ) โดยจะต้องอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ค านวณจากอัตราที่มีคนครอง) 

๔. กรณีมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ส านัก
งบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีค าสั่ง
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอค าขอตั้งงบประมาณ ณ ปีที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  หากเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง ให้
สถาบันอุดมศึกษาเสนอค าขอตั้งงบประมาณในปีที่มีค าสั่งแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและย้อนหลังไปถึง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งได้ 

๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวมิได้หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศึกษาจึงไม่สามารถน าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

๖. ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ตามอัตราที่มีคนครอง กรณีที่เป็นอัตราว่างที่มีรายชื่อ 
(เมื่อมีการสรรหาทดแทน และมีตัวบุคคลแล้ว) ส านักงบประมาณจะจัดสรรให้ ๑๒ เดือน กรณีอัตราว่างที่อยู่ระหว่าง
ประกาศสรรหาจะจัดสรรให้ ๖ เดือน และกรณีทดแทนอัตราเกษียณอายุจะจัดสรรให้ ๔ เดือน โดยใช้อัตราใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า บวกเงินเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๔   
 

2.๕ พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      2.๕.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกมาใช้บังคับ โดยในกฎหมายดังกล่าว มีการก าหนดสถานะ ความหมาย 
และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นครั้งแรก                    
โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา” 

และได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว้ในหมวด 
9 มาตรา 65/1 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัย
และการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
ดังนั้น การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการออกแบบ 

ระบบการ… 



๓๔ 
  
ระบบการบริหารงานบุคคลได้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างจากระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการได้ รวมทั้งการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม และสวัสดิการต่างๆ ได้
รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยตราเป็นข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 

 2.๕.2 เมื่อปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 8 
ตุลาคม 2554 โดยอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 ข้อ 23  

“ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ช านาญงานเฉพาะด้านเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด” (เอกสารหมายเลข 7) 

 2.๕.3 ภายหลังจากข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 มีสาระส าคัญคือ 

“ข้อ 4 พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับให้ปรับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
  4.1 ให้รวมค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และประสบการณ์(ถ้ามี) เข้าด้วยกัน เรียกว่า “เงินเดือน”                        
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 

กรณีปรับอัตราเงินเดือนแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 
  เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว หากอัตราเงินเดือนยังน้อยกว่าอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้จนถึงอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน” 

ผลของประกาศดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือในระบบค่าจ้างเดิม อัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ และมี
การจ่ายค่าสวัสดิการแยกต่างหากในอัตราคงที่ 0.7 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอัตรา 0.5 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ เป็นอัตราใหม่โดยรวมเงินเดือนเข้ากับเงินสวัสดิการ หรือเงินอ่ืน ๆ เรียกว่าเป็น เงินเดือนเพียงอย่าง
เดียว 

2.๕.๔ ในส่วนของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุนั้น คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาก าหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการประชุมดังกล่าวมีการหารือ แสดงความคิดเห็นอย่ าง
กว้างขวางในที่ประชุม ซึ่งมีการอภิปรายที่ส าคัญในประเด็นที่ว่า หากมหาวิทยาลัยจ่าย “ค่าสวัสดิการ” ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเต็มจ านวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงไม่มีงบประมาณเหลือที่จะน ามาบริหารจัดการเพ่ือ จ่ายใน
ส่วน 1) ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่นเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 2) เงินเพ่ิม เช่นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ และ สวัสดิการ เช่น 
เงินประกันสังคม และอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการและส่วนงานภายในจัดให้แก่พนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก
อาศัย ค่าเช่าบ้าน เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อภิปรายต่อไปว่า ในการวางระบบการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือน (หรือค่าจ้าง) ด้วย  

 

โดยเฉพาะ… 



๓๕ 
  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องเตรียมงบประมาณจ านวนมากเพ่ือจ่าย 1) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ซึ่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับในอัตราเดียวกับข้าราชการ  2) เงินเพ่ิม                
ค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ 3) การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือการจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อระบบการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส าหรับเป็นค่าจ้างพนักงาน เป็นระบบ
ที่ให้เงินมาทั้งก้อน หากมหาวิทยาลัยก าหนดให้จ่ายเงินเดือน 1.7 ส าหรับสายอาจารย์ และ 1.5 ส าหรับสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยจะไม่มีงบประมาณมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิม หรือ สวัสดิการใด ๆ ได้อีก  

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วาระ
พิเศษ เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติให้ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยสายวิชาการ คูณร้อยละ 
1.4 และสายสนับสนุนวิชาการ คูณร้อยละ 1.3 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 3 
มีนาคม 2555 ให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2555  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 โดยก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคล ากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า โดยค านวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ 
ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554  

ต่อมา รัฐบาลได้ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการแรกบรรจุใหม่หลายครั้งมหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก
ประกาศดังกล่าวแล้วออกประกาศปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่อีกหลายครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุของข้าราชการในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  โดยก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า โดยค านวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  โดยก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า โดยค านวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยก าหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า โดยค านวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตาม
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็น         
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน   

2.๕.๕  คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕   โดยเป็นการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามแนวทางเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  

 

          ตามหนังสือ… 



๓๖ 
  
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  โดยด าเนินการตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ในขณะนั้น) ก าหนด  คือปรับฐานอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนให้
เป็น ๑.๗ ส าหรับสายวิชาการ และ ๑.๕ ส าหรับสายสนับสนุน  แล้วน ามาค านวณเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิในตารางปรับเงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิส าหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  

ส าหรับการปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่  
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  และวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการได้  เนื่องจากการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการไม่ได้ผูกพันไป
กับการปรับเงินเดือนของข้าราชการ  แต่ต้องด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

2.๕.๖ ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย แยกตามระยะเวลาการ
บรรจุและแต่งตั้ง มีดังนี ้

กลุ่มที่ 1  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - วันที่ 30 กันยายน 2555  
(๑.๑) อัตราเงินเดือนได้รับการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 

1.7 เท่า และบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.5 เท่า จากฐานเงินเดือน
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (เยียวยา) ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2556 ที่มีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงค่าตอบแทนขอ ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยสมทบจ่าย
เงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 
2562 

(๑.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในอัตรา
เงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐาน
เงินเดือนข้าราชการ ปี พ.ศ. 2555 หรือปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 2  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที ่30 กันยายน 2556 
(2.1) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากร

สายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ 
ก.พ.รับรองฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 
มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(๒.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในอัตรา
เงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐาน
เงินเดือนข้าราชการ ปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 3  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2557  
(3.1)  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากร

สายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่  
ก.พ.รับรองฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตรา 

 

   เงินเดือน… 



๓๗ 
  

 เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2556 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(3.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในอัตรา
เงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐาน
เงินเดือนข้าราชการ ปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 4   พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป   
   (4.1) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และบุคลากร

สายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ 
ก.พ.รับรองฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 
ตุลาคม 2557 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(4.2) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในอัตรา
เงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. 2557 (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐานเงินเดือน
ข้าราชการฯ ปี 2557) 

 

จาก ๔ กลุ่มข้างต้น พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕6 และวันที่          
๑ มกราคม ๒๕๕7 (กลุ่ม 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) เป็นกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงค่าตอบแทนของ                    
ข้าราชการฯ ณ วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕6 และวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕7 ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.พ.                                
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐  ลงวันที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิได้ 
เนื่องจากยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ ซึ่งการขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการนั้นไม่ได้ผูกพันไปกับการปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ต้องด าเนินการขอรับจัดสรร
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้ศึกษา 
วิเคราะห์ และอภิปรายอย่างกว้างขวางในข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า  เนื่องจากปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.4 และ 1.3 ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี  จึงได้มีมติให้เสนอแนวทางดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(1) เห็นควรเสนอให้ปรับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสาย
สนับสนุน ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี   

เพ่ือประโยชน์ด้านสวัสดิการให้หักเงินตามวรรคหนึ่ง เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคม ในอัตรา 750 บาทต่อเดือน และกองทุนเงินทดแทน ในอัตรา 40 บาทต่อเดือน 

กรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจอาจหักเงินตามวรรคหนึ่งเพ่ือสมทบใน
ส่วนของนายจ้างหรือใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ และเม่ือมีความพร้อม (ร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือน) 

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศก าหนดโดยมีเงื่อนไขว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 หมายเหตุ... 



๓๘ 
  

หมายเหตุ  กรณีตามวรรคสองต้องพิจารณาทางเลือกว่า  
ก. หักเงินตามวรรคหนึ่งเพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน หรือ 
ข. ไม่หักเงินตามวรรคหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สมทบด้วยเงินรายได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาศักยภาพ

และสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัย (ปีละประมาณ 7 ล้านบาท)   
ทั้งนี้  การพิจารณาจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลงบประมาณท่ีต้องใช้เพ่ิม 
อนึ่ง  ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการหักเงินตามวรรคหนึ่ง มาสมทบ

กองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่ และอ านาจในการน าเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมาใช้ในกรณี
ข้างต้นได้หรือไม ่

(2) เพ่ือให้บรรลุหลักการตามข้อ 1 เห็นควรให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือน ามาปรับเป็นอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน ของอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณ     
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔) แล้ว ซึ่งจะรับทราบผลการจัดสรรงบประมาณประมาณ 
เดือนเมษายน 2564  จึงจะได้น าเสนอคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
รวมทั้งกรณีการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยบางกลุ่มประเภทด้วย 

 (3 )  เห็นควรให้ขอรับการจัดสรรจากส านักงบประมาณเ พ่ือจะจ่ าย เงิน เดือนย้อนหลั ง                                  
(ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยใช้อัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน ตามข้อ 
(1) แต่ละกลุ่มประเภทนั้น พร้อมกับการด าเนินการตามข้อ (1) และ (2) ทั้งนี้ ต้องเตรียมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  แหล่ง
เงิน และงบประมาณท้ังหมดเพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณด้วย  

(4) ในกรณีการแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ าของฐานเงินเดือนข้าราชการที่น ามาใช้ ก าหนดอัตรา
เงินเดือนของพนักงานแต่ละกลุ่มประเภท (4 ประเภท) นั้น  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรี  โดย
อาจเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  เพ่ือมีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเห็นควรขอความร่วมมือสภาอาจารย์ในการผลักดันผ่านที่ประชุมสภา
อาจารย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 

(5) เพ่ือประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรเตรียมข้อมูลและการจ าลอง
สถานการณ์ในมิติต่างๆ ได้แก่ เงินรายรับของมหาวิทยาลัยและคณะ  รายจ่ายของมหาวิ ทยาลัยและคณะ เงิน
งบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามข้อ (1) – (3)  ข้อดี ข้อเสียในการปรับเงินเดือน  และแรงจูงใจใน
การรักษาบุคลากรและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจ่าย
เงินเดือนของมหาวิทยาลัยอื่น 

(6) มอบมหาวิทยาลัยสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจในสถานการณ์
ในปัจจุบัน และการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนตามมติ
ของคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  
2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

4. ที่ประชุมคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  
เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2563  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการหักเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  มาสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทน
ได้หรือไม่ และมีอ านาจในการน าเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้ในกรณีข้างต้นได้หรือไม่ 

 

           กองการเจ้าหน้าที…่ 



๓๙ 
  
  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนว่า  เงินงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ของรัฐนั้น เป็นงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับงบประมาณทุกปี ซึ่งมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้ หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

 อย่างไรก็ตาม ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี หนังสือ                                 
ที่ อว ๐๒๒๗.๔/ว 3๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งให้มหาวิทยาลัย ทราบถึงผล
การตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยพิจารณาในเรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ และมีความเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
การออกข้อบังคับเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป ประเภทรายจ่ายบุคลากร โดยมีอ านาจที่จะก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเพิ่ม และสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด โดยออกเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินที่ใช้ส าหรับการจ้าง สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็นเฉพาะค่าจ้างเท่านั้น 
  นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ                           
ที่ อว ๐๒๒๗.๓/ว ๑๐๐๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการ เพ่ือซักซ้อมความเข้าในในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓                                    
ว่าเงินงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้น ส านักงบประมาณ 
ในฐานะหน่วยงานกลางในการดูแลงบประมาณของประเทศ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามจ านวนอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการ          
อัตราว่างโดยเหตุ อ่ืน และอัตรานักเรียนทุนที่ มีข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้ ง อัตราที่ เพิ่มใหม่ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในอัตราแรกบรรจุ บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากร
สาย ก และในอัตราแรกบรรจุ บวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากรสาย ข และ ค ซึ่งเป็น
อัตราที่รวมการเพิ่มเงินค่าจ้างเป็นพิเศษและสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา สามารถออกระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการเงินในส่วนของ
งบประมาณเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไปได้ แต่จะต้องเป็นไปเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวเท่านั้น  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจึงมีอ านาจหน้าที่ที่จะพิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งที่จะจ้างและอัตรา
ค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้าง ซึ่งร่วมถึงเงินเพิ่มและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
เหตุผลความจ าเป็น (เทียบเท่าข้าราชการ) โดยจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ค านวณจาก
อัตราที่มีคนครอง) 
  ประกอบกับกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดสวัสดิการและสิทธิป ระโยชน์
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นมาตรการจูงใจและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย รายการเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของนายจ้าง) อัตราจ่ายร้อยละ ๓ ซึ่งเป็นอัตราตามร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... และรายการเงินสมทบ 
 

           กองทุนเงิน... 



๔๐ 
  
กองทุนเงินทดแทน อัตราจ่ายร้อยละ ๐.๒ ซึ่งเป็นอัตราตามที่กระทรวงแรงงานก าหนดนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอ านาจตามมาตรา ๑๕(๑๐) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สามารถ
ก าหนดเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้น าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่อง
เสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจในการน าเงินงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มาจ่ายสมทบกองทุนส ารอง             
เลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุด ได้ มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่  อ.333/2559                             
คดีหมายเลขแดงที่ อ.854/2563 ซึ่งสรุปความได้ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ประกอบกับในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑                       
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๖.๔ การปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายก าหนดไว้ชัดเจนว่า                       
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ให้มหาวิทยาลัยพยายามจ่ายเงินเดือนให้สูงกว่าข้าราชการ เพ่ือเป็นการชดเชยที่รัฐบาล
ไม่ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาแล้ว อนุมัติ ให้หักเงินค่าจ้าง ๐.๒ เท่า ใช้ส าหรับ
สวัสดิการ ฯลฯ เช่น เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ กองทุนสวัสดิการ เพ่ือประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
สายวิชาการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ต้องดูแล ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าเงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในความหมาย ตามระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๐ ก าหนดว่า บุคลากรสายวิชาการมีสิทธิ
ได้รับ ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ... กรณีดังกล่าว จึงเป็นสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งนั้น                       
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) จะต้องจัดสรรเงินมาทดแทน มิใช่น าเงินสวัสดิการ มาใช้ประโยชน์
เพ่ือการนี้ อีกทั้งมิใช่ความหมายของค าว่าสวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล ที่บุคลากรทุกรายมีสิทธิได้รับจากหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพราะในทางปฏิบัติ บุคลากรเป็นผู้ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เพ่ือผู้อ่ืนเสียเอง การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งบริหาร                       
เงินสมทบกรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้นนั้น จึงฟังไม่ข้ึน 

   

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุด  วินิจฉัยว่าสภามหาวิทยาลัย ไม่มีอ านาจใน
การน าเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มาจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ได้ 

 นอกจากนี้ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ยังก าหนดให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจมีรายได้จาก (๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราช
พัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ (๔) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เว้นแต่เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ 

  ทรัพย์สิน… 



๔๑ 
  
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน            
ยังก าหนดให้ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจตามมาตรา ๑๕ (๙) ที่จะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีอ านาจตามมาตรา ๑๕ (๑๐) ที่จะวางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสภามหาวิทยาลัย ได้ใช้อ านาจตาม มาตรา ๑๕ (๑๐)                  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  ออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งในข้อ ๑๕             
แห่งระเบียบฉบับดังกล่าว โดยก าหนดการใช้เงินรายได้นั้น ให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ข้อ ๑๕ (๒) ก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดสวัสดิการแก่บุคลากร เป็นรายการจ่ายที่สามารถ
น าเงินรายได้ไปจ่ายได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภามหาวิทยาลัย จึงมีอ านาจในการน าเงินรายได้มหา
วิทยาลัย ไปจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ได้ภายใน
วงเงินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย  

4. กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน  ได้ร่วมกันจัดท าข้อมูลการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมติคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เพ่ือเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  คือปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นอัตรา 
1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี (รวมถึงการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจะจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง ก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย) ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของนายจ้าง)  และเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่งค าขอไปยังส านัก
งบประมาณในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  และน าเสนอข้อมูลต่อส านักงบประมาณด้วยตนเองใน วันที่ 17  ธันวาคม  
2563  ภายหลังการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาและเอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงบประมาณได้ให้ค าแนะน าแก่มหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยรวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน                 
(ในส่วนของนายจ้าง) ภายในวงเงินที่เสนอขอปรับเงินเดือนที่เสนอมา โดยไม่เกินอัตรา ๑.๗ และ ๑.๕  ส าหรับ
งบประมาณที่ใช้ส าหรับการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังหากมหาวิทยาลัยได้ค านวณวงเงินไว้แล้ว  ให้เสนอขอต่อส านัก
งบประมาณ  ซึ่งจะได้น าไปพิจารณาอีกครั้ง 

5. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณา
กรณีศาลปกครองขอนแก่นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีค าพิพากษาเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญาทางปกครอง  โดยศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาตัดสินให้
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามชนะคดีฟ้องมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ่ายเงิน
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 10 คดี ภายใน 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่
คดีถึงที่สุด ทั้งนี้  หากศาลมีค าสั่งให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้พนักงานที่ฟ้องคดีทั้งหมด 177 คน คาดว่าจะเป็นเงิน
ประมาณ 500 ล้านบาท  ซึ่งค าพิพากษาตัดสินนี้อาจเป็นแนวทางให้พนักงานมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม ทั้งนี้  
เพ่ือให้เป็นแนวการปฏิบัติและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ  ที่ประชุมอธิการบดีจึงพิจารณาร่วมกันใน
ประเด็น ดังนี้ 

          (1)  มหาวิทยาลัย… 



๔๒ 
  

(1)  มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรเตรียมการในเรื่องนี้อย่างไร  และวางแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  (2)  มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไปศึกษา
รายละเอียดและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 
 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
(1)   การที่มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ประสบปัญหาดังกล่าว ควรมีการรวมตัวกันเพ่ือเสนอส านัก

งบประมาณในการจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยบัญญัติให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

(2)   มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาหารือในระดับนโยบาย การรวมตัวของมหาวิทยาลัยในนามที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ควรน าประเด็นปัญหาดังกล่าวหารือและแก้ปัญหาร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(3)   มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประสบปัญหาดังกล่าวควรมีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลต่างๆ 
ทั้งนี้  ค าพิพากษาของศาลปกครองสามารถน ามาต่อรองกับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยได้ 

(4)   ฝ่ายกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรมีการหารือในประเด็นดังกล่าวโดยให้มีการ
รวบรวมข้อมูลของการฟ้องแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยที่ฟ้องชนะคดีและแพ้คดี  และให้
ข้อมูลที่ถูกต้องกับศาลปกครองเพ่ือท าความเข้าใจบริบทของประเทศและมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย  น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ
ตลอดจนเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยที่อาจประสบปัญหานี้ในอนาคต  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
๑. ขอความเห็นชอบแนวทางการด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะท างาน 

ทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  และมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ดังนี้ 

1.1 ให้ปรับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน                        
ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี  รวมถึงกรณีการปรับวุฒิ                            
ของบางกลุ่มบางประเภทด้วย เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้ง ให้ด าเนินการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจะจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด้วย และเพ่ือประโยชน์                                       
ด้านสวัสดิการอาจให้หักเงินจากวงเงินข้างต้น เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน  โดยมีเงื่อนไขว่าจะสามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ  ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจอาจหักเงินจากวงเงินข้างต้น เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง หรือใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามศักยภาพ และเม่ือมีความพร้อม  

1.2 เห็นควรให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรี  โดยอาจเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือมีมติแก้ไข
ปัญหากรณีมีความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ าของฐานเงินเดือนข้าราชการที่น ามาใช้ก าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานแต่
ละกลุ่มประเภท (4 ประเภท) ดังกล่าว และเห็นควรขอความร่วมมือสภาอาจารย์ในการผลักดันผ่านที่ประชุม               
สภาอาจารย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย  

1.3  เห็นควรมอบให้มหาวิทยาลัยสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ในปัจจุบัน และการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

2. ภายหลัง… 
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2. ภายหลังส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว  เห็นควร
มอบหมายให้คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการปรับเงินเดือน
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและสิทธิที่พึงได้ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  โดยพิจารณาจากข้อมูลในมิติต่างๆ ได้แก่                    
เงินรายรับของมหาวิทยาลัยและคณะ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ และเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจ่าย
เงินเดือนของมหาวิทยาลัยอื่น  แล้วจึงออกประกาศก าหนดวิธีการปรับอัตราเงินเดือนต่อไป 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีค่ณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ แต่ส าหรับการจ่ายสมทบงบประมาณ
เพื่อเป็นสวัสดิการโดยหักจากวงเงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนนั้น  ให้มหาวิทยาลัยรอผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากส านักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาฯ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๔  เมื่อทราบ
ผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของแนวทางการด าเนินการ
ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

      ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                  
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มาจาก
ระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปผู้บริหาร 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบรายรับ – รายจ่าย 
 

       - สรุปรายได…้ 
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- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 รอบระยะ              
เวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิ เคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิ เคราะห์ดังนี้  ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย                                  
ณ 30 กันยายน 2563  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,384.24 ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน                   
จ านวน 2,312.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.75 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
จ านวน 2,071.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.25 ของสินทรัพย์รวมทั้ งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 4,384.24 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 133.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3. 05            
ของหนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,250.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.95              
ของหนี้สินและส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
รายได้ทั้งสิ้น จ านวน 1,647.94 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 856.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
51.97 ของรายได้รวมทั้งสิ้น รายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน 791.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.03 ของรายได้
รวมทั้งสิ้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้จากการ
ด าเนินงานทั้งสิ้นลดลงจากปีก่อน จ านวน 65.26 ล้านบาท โดยลดลงจากรายได้จากรัฐบาล จ านวน 74.93 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 รายได้อ่ืน จ านวน 1.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 และเพ่ิมข้ึนจากรายได้จากการ
จัดการศึกษาและบริการ จ านวน 10.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.59 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 
จ านวน 1.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 1,548.57 ล้านบาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อน จ านวน 140.37 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 248.31 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 32.32 ล้านบาท ค่าตอบแทน จ านวน 
5.42 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวน 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.59, 32.32 , 14.54, 4.11 
ตามล าดับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน คือ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  ลดลงจ านวน 347.18 ล้านบาท 
ค่าวัสดุ ลดลงจ านวน 15.17 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน 10.75 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
60.40 , 24.82 และ 15.75 ตามล าดับ จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 99.36 ล้านบาท  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
              1. บทสรุปผู้บริหาร  

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบรายรับ-รายจ่าย 

 3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ / ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  (UBUFMIS)  

4. วิเคราะห์งบการเงิน รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           ที่ประชุม... 



๔๕ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ และมอบหมายให้ 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

  ๔.๑.๒.๑  การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
         ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของทันตแพทย์ 
              รั กษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ ายบริ หารและแผน  วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้บรรจุและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพงศ์ชาญ จิรลักษณวงศ ์ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวเป็นทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข อันอาจมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ตามนัยแห่งข้อ 4 และข้อ 8 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  แต่เนื่องจากบัญชีกลุ่ม
ต าแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. แนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว มิได้ก าหนดการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน 
และอัตรา พ.ต.ส. ของทันตแพทย์ไว้ จึงส่งผลให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่มีบัญชีถือจ่ายเงิน พ.ต.ส. 
ให้แก่ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือหารือเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 
ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี  ต ามบั นทึ กข้ อค ว าม  ที่  อ ว  0604.16.1.14/2525 ลง วั น ที่  19 ตุ ล าคม  2563 
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดอัตราการ
จ่ายเงิน พ.ต.ส. ในเรื่องนี้ ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ  
การสาธารณสุข ถูกก าหนดโดยระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 15 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกอบข้อ 15 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ดังนั้นการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการจ่ายเงิน พ.ต.ส. จึงต้องออกเป็นระเบียบ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 3) กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกข้อความที่ อว 0604.2.3/3577 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2563 แจ้งให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล 
 

                   มหาวิทยาลัย... 



๔๖ 
  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ (ร่าง) บัญชีกลุ่มต าแหน่งตามลักษณะงาน และอัตรา พ.ต.ส. 
ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งทันตแพทย์ และต าแหน่งอ่ืนที่ยังไม่มีบัญชีถือจ่าย แนบท้ายระเบียบเพ่ือประกอบ             
(ร่าง) ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2)  
 4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ (ร่าง) บัญชีกลุ่มต าแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ต.ส. และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงน าเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และออก
ระเบียบมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๔) 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๔) จ าแนกตามระดับและ
สังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๔ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
  ๑.๒ คณะเกษตรศาสตร์       จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 

  ๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
 

            ๑.๔ คณะศิลปศาสตร์...        



๔๗ 
  
 ๑.๔ คณะศิลปศาสตร์       จ านวน  ๘  คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๘  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๖ คน 

 ๑.๕ คณะบริหารศาสตร์       จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จ านวน ๒ คน 
  ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๗ คน  ดังนี ้
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์       จ านวน  ๗  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๓ คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๒ คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๔ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๗ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๒๑ คน                                 
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๔) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เพิก
ถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562  และ
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีเพ่ือใช้
บังคับทุกคณะ และให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 15/2563 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และให้ด าเนินการ
เริ่มต้นกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออก  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับใหม่แล้ว  นั้น  ทั้งนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรองรายงานการ
ประชุม 

ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 แล้ว  
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ          เป็นประธานกรรมการ 
           …………………………………………………………………………………..…………………... 
 

      ๒)  อธิการบดี… 



๔๘ 
  

๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย        เป็นกรรมการ 
               ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ที่ไม่ใช่คณบดีของวิทยาลัย จ านวน ๒  คน  เป็นกรรมการ 
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จ านวน ๑ คน       เป็นกรรมการ 
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผูแ้ทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันรว่มผลติแพทย์ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

          ……………………………………………………..………………………………………………… 
 

 ซึ่งองค์ประกอบตามข้อ 4(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ 
จ านวนหนึ่งคน  ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ  ในกรณีที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์มีมากกว่า
หนึ่งแห่งให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ร่วมกันเสนอชื่อผู้แทนจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ                            

ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงแจ้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทั้งสองแห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ผลปรากฏว่า                                        
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เสนอให้ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้แทน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เสนอ
ชื่อ นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เพ่ือร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต     ประธานกรรมการ 

         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  กรรมการ 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๕. นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ    กรรมการ 

     ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  กรรมการ  
     ประธานสภาอาจารย์    

 
 
 

         ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๔๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of  

         Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง  
         มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University)  
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         ราชอาณาจักรไทย 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ด้วย มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ภายใต้โครงการ  Matching Scholarship of Second 
Strengthening Higher Education Project (SSHEP) และได้แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต้โครงการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑๐/๒๕๖๓ วาระพิเศษ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 
Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย และเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โ ค ร งก า ร  Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และอนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษาเป็นระยะเวลา ๔ ภาค
การศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ราย กรณี Ms. Tan Kingkunya นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ            
คือ การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จ านวน ๑ ราย คือ      
Mrs. Chanhda Sibounheuang ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแล้ว โดยมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจักสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันและลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แปลบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นภาษาไทย อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และท่ีประชุม   

      คณะกรรมการ… 



๕๐ 
  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติ
เห็นชอบ  

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และพิจารณาเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติตลอดระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔ ภาค
การศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท ราย Mrs. Chanhda Sibounheuang  

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน   มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
ชื่อผู้ประสานงาน Mr. Anongsack MAHAVONG ต าแหน่ง หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ 
อีเมล   skulaos@gmail.com, anongsackm@yahoo.com 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening  

Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) ราชอาณาจักรไทย 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ราย Ms. Chanda  
SIBOUNHEUANG 

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
 ๑) ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีผลนับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงและลงนามบันทึก 

ข้อตกลงโดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๒) โครงการ SSHEP จะมอบทุนการศึกษาแก่ Ms. Chanda SIBOUNHEUANG นักวิชาการจาก              

ม.สะหวันนะเขต เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยผู้รับทุนต้องส าเร็จการศึกษาภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขตจะจัดสรรเงินเพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนศึกษาเกินระยะเวลาปกติตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 ๓) โครงการ SSHEP จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษา 

 ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งผลการศึกษาแจ้ง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ทราบทุกสิ้นภาค
การศึกษา  

๕) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (๘,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา x  
๔ ภาคการศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท) 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ภายหลังได้รับอนุมัต ิ 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Associate Professor Dr. Sitha KHEMMARATH ต าแหน่ง รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   จึงเสนอ… 



๕๑ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 
๑. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second  

Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (SKU) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) ราชอาณาจักรไทย 

๒. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔ ภาคการศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท                           
ราย Mrs. Chanhda Sibounheuang 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของ
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก   
ผู้บริหารสูงสุด และจะต้องมีเอกสารการมอบอ านาจประกอบด้วย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับ คณะ/หน่วยงาน ที่ด าเนินโครงการฯ ซึ่งเป็น
โครงการฯ ภายใต้ข้อตกลงทางการเงิน ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และรัฐบาลลาว จักต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของ ADB (1998 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด 
      

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  

                    ๔.๔.๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี กับ Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮัคยง (Hankyong National University) 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกในต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๖๓ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ จึงพิจารณาและด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและ
ร่างบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แปลบันทึกข้อตกลงฯ เป็นภาษาไทย และ
ขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ จากนั้น จึงด าเนินการเพ่ิมเติม
เนื้อความตามความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ และเสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบใน
เบื้องต้นจากอธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแล้วนั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 

 

    เงื่อนไข… 



๕๒ 
  
เงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม                                
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮัคยง (Hankyong National University) สาธารณรัฐเกาหลี  
ชื่อผู้ประสานงาน Lim Seungwon ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือ  
อีเมล swlim@hknu.ac.kr 
ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชื่อผู้ประสานงาน ดร. คมทัศน์ ทัศวา ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
อีเมล comtas.t@ubu.ac.th 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักร 

ไทย กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮัคยง (Hankyong National University) สาธารณรัฐเกาหลี  
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  

แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการท่ีสนใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อจัดโครงการวิจัยและการประชุมร่วมกัน  
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  

1)  จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ 
2)  หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วม 

สร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

3) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเนื้อความใน 
บันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

4)  บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี  
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม จักก าหนดร่วมกันภายหลัง  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Yim Taehee ต าแหน่ง อธิการบดี  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮัคยง (Hankyong National 
University) สาธารณรัฐเกาหลี 

     

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่จะท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
         ๔.๔.๓  การจัดท า… 

mailto:swlim@hknu.ac.kr


๕๓ 
  
     ๔.๔.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี กับ Kwangwoon University สาธารณรัฐเกาหลี  
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยควางวุน (Kwangwoon University) สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการใน
ด้านต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จึงพิจารณาและ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและร่างบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แปลบันทึกข้อตกลงฯ เป็นภาษาไทย และขอความอนุเคราะห์ส านักงาน
กฎหมายและนิติการตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ จากนั้น จึงด าเนินการเพ่ิมเติมเนื้อความตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ เสนอเรื่องผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดี และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติ
เห็นชอบแล้วนั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้ความอนุมัตกิารจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยควางวุน (Kwangwoon University) สาธารณรัฐเกาหลี  
ชื่อผู้ประสานงาน Kelly Kim ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือนานาชาติ  
อีเมล yerimuiwtx@kw.ac.kr 
 

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชื่อผู้ประสานงาน ดร. คมทัศน์ ทัศวา ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
อีเมล comtas.t@ubu.ac.th 

 

 สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักร 

ไทย กับ มหาวิทยาลัยควางวุน (Kwangwoon University) สาธารณรัฐเกาหลี  
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  

แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการท่ีสนใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อจัดโครงการวิจัยและการประชุมร่วมกัน  
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  

5) จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ 
6) หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วม 

 

   สร้างข้ึน… 



๕๔ 
  
สร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

7) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเนื้อความใน 
บันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

8) บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี  
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม จักก าหนดร่วมกันภายหลังจากได้รับอนุมัต ิ 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Dr. Jisang Yoo ต าแหน่ง อธิการบดี  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยควางวุน (Kwangwoon University) 
สาธารณรัฐเกาหลี 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ 

 

          ๔.๔.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับ Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนับตั้งแต่นั้นทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพ่ือฝึกสอน กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีความร่วมมือกัน อย่างไรก็ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวหมดอายุแล้วในวันที่         
๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เล็งเห็นความส าคัญในการสืบต่อความร่วมมือทางวิชาการ อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และชื่อเสียงในระดับสากล และตามได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๓ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๓ จึงประสาน Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฯ ฉบับใหม่ ภายหลังการพิจารณา Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งความ
ประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีกครั้งและตอบรับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ 
ฉบับใหม่ ต่อมา ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมเนื้อความตามความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ และผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้นจากอธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแล้วนั้น 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
 

   เงื่อนไข… 



๕๕ 
  
เงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน   มหาวิทยาลัยการศึกษากาเนช่า (Ganesha University of Education) สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย  
ชื่อผู้ประสานงาน Dr. Windu Kesiman เลขานุการฝ่ายการศึกษานานาชาติ / Ms. Ni Nengah Suartini 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือ  
อีเมล nnsuartini@undiksha.ac.id 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Ganesha University of Education  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย  
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  

แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อทางด้านวิชาการท่ีสนใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อจัดโครงการวิจัยและการประชุมร่วมกัน  
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  

๑) จะด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ 
๒) หากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย มีความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วม 

สร้างขึ้น จะมีการเจรจาและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงโดยต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายก่อน  

๓) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการขอแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเนื้อความใน 
บันทึกข้อตกลงได้ อย่างน้อยหกเดือนก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ 

๔) บันทึกข้อตกลงนี้ มีอายุห้าปี  
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม จักก าหนดร่วมกันภายหลัง  

 ๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์ I Nyoman Jampel, M.Pd., Ph.D. ต าแหน่ง อธิการบดี  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ราชอาณาจักรไทย 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักร
ไทย ฉบับเดิมที่ได้หมดอายุไป 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ อาจส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่ผ่านระบบออนไลน์ จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฯ ยิ่งขึ้น 
                   มติที่ประชุม... 



๕๖ 
  

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

           ๔.๔.๕  ขอคืนและยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาต้นและ 
        ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
        และระดับบัณฑิตศึกษาทุนส่วนตัวท่ีประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ระหว่างการศึกษา จ านวน ๒๘ ราย ซึ่งในจ านวนนี้ มี
นักศึกษาท่ีเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาช่วงก่อนและในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และนักศึกษาใหม่ที่ได้เข้าศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ ราย แบ่งเป็น นักศึกษาจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน ๘ ราย นักศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน จ านวน ๓ ราย นักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน ๑๑ ราย และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๑ ราย ทั้งนี้ ตามราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งในข้อ (๙) อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทย
รับรองตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอ่ืนของเอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย
ได้ผ่านทางอากาศ  แต่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดจุดผ่านแดนถาวรภาคพ้ืนดินเพ่ือให้นักศึกษาเดินทางกลับเข้ามาได้ใน
ขณะนี้  

ในการเดินทางเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอากาศในขณะนี้หรือทางจุดผ่านแดนถาวรภาคพ้ืนดินในอนาคต 
รัฐบาลได้ออกมาตรการและเงื่อนไขให้นักศึกษาด าเนินการก่อนเดินทางเข้าประเทศตามขึ้นตอนที่ปรากฎ และการ
ด าเนินการกักตัวเมื่อเข้าประเทศ ในส่วนของการกักตัวนั้น  เมื่อนักศึกษาเดินทางเข้ามาทางอากาศ จะต้องเข้ารับการกัก
ตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)  โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่สถานกักกัน
ตัวก าหนด และในกรณีที่นักศึกษาจะเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา นักศึกษาจะต้องเข้ารับการกักตัวในพ้ืนที่กักกันส าหรับองค์กร (Organizational Quarantine) ซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด หรือที่กักกันตัวใกล้จุดผ่านแดนนั้น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่
กักตัวก าหนด 

ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับค าร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากนักศึกษาต่างชาติที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการยกเว้นและการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ 
และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทุนส่วนตัว จ านวน ๙ ราย ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย เพ่ือ
ผ่อนคลายภาระทางการเงินในการใช้จ่ายส าหรับการกักตัวของนักศึกษา รายละเอียดนักศึกษาแต่ละรายและประมาณ
การค่าใช้จ่ายก่อนเข้าประเทศและประมาณการค่าใช้จ่ายในการกักตัวตามจุดผ่านแดนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าตาม 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติให้ยกเว้นและคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
ต่างชาติ ประจ าภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่จะ
เดินทางกลับเข้าประเทศ  
 
              ที่ประชุม... 



๕๗ 
  
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติให้ยกเว้นและคืน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ อีกครั้ง และในอนาคต
เห็นควรให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑส์ าหรับการยกเว้นการช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

          ๔.๔.๖  ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยและ 
        สถาบันการศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย 
 

        - ขอถอนระเบียบวาระ เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์            
มากยิ่งข้ึน 

  
     ๔.๔.๗  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
     และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑) ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๓                             

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่                                         
อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวนั้น มีมติ เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีมหาวิทยาลัยราชัฏ
กาญจนบุรี และกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งศาลปกครองสูงสุด วางหลักในการปฏิบัติราชการในกรณีดังกล่าวไว้
ว่า ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ไม่จ าเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในขณะสมัครหรือด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี อีกท้ังการให้มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี บริบูรณ์ มาด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อ
การบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่งด้วย นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัย ยังมีมติมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวด้วย 
   ๒) เพ่ือให้การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยที่วางไว้ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็นส าคัญคือ ไม่ก าหนดคุณสมบัติด้านอายุ
ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณบดี ไว้ในข้อบังคับ 
   ๓) กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... พร้อมตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบฯ เสนอมายังที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือขอความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ต่อไป 
   
 
                                                                           จึงเสนอ… 



๕๘ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๔.๘  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
       และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓)  
     พ.ศ. .... 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       ๑) ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๓                   
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่                                             
อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวนั้น มีมติ เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีมหาวิทยาลัยราชัฏ
กาญจนบุรี และกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งศาลปกครองสูงสุด วางหลักในการปฏิบัติราชการในกรณีดังกล่าวไว้
ว่าผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ไม่จ าเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในขณะสมัครหรือด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
อีกท้ังการให้มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี บริบูรณ์ มาด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหาร
จัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้
และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่งด้วย นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ยังมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข               
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแนวทางในค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี                
คดีหมายเลขแดงท่ีบ. ๕๕/๒๕๖๓ ด้วย 
    ๒) เพ่ือให้การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๙             
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็นส าคัญคือ ไม่ก าหนดคุณสมบัติด้านอายุของ                          
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณบดี ไว้ในข้อบังคับ 
    ๓) กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... พร้อมตาราง
วิเคราะห์เปรียบเทียบฯ เสนอมายังที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือขอความเห็นชอบและ
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
            ๔.๔.๙  ขอความ... 



๕๙ 
  
       ๔.๔.๙  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
      และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์  
      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
         ๑) ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๓             
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่                                  
อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวนั้น มีมติ เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีมหาวิทยาลัยราชัฏ
กาญจนบุรี และกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งศาลปกครองสูงสุด วางหลักในการปฏิบัติราชการในกรณีดังกล่าวไว้
ว่า ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ไม่จ าเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในขณะสมัครหรือด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี อีกท้ังการให้มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี บริบูรณ์ มาด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อ
การบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่งด้วย นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัย ยังมีมติมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวด้วย 
    ๒) เพ่ือให้การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็นส าคัญคือ ไม่ก าหนดคุณสมบัติด้านอายุของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ
สถาบัน หรือส านัก หรือศูนย์ ไว้ในข้อบังคับ 
    ๓) กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... พร้อม
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบฯ เสนอมายังที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือขอความเห็นชอบ
และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ....  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
                 ๖.๒  ผลการ... 



๖๐ 
  

  ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และขออนุมัติแต่งตั้ง 
     บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ    
             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ (ลับ) 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
 

        ….....................................................     ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)      (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 


