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ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 31 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
--- --- --- --- --- --- --- 

ผู้มาประชุม : 
1. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข            รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน                                                                          
2. นายครรคิด เครือวัลย์                     หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา 
3. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์             หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. นายชาญชัย พลสินธุ์                      ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
5. นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร              ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
6. นางสาวจิดาภา อุทัยกรม                 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
7. นางชิดชญา กุจะพันธ์                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
8. นางธัญดา ศรีพิทักษ์                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 
9. นางปทัดตา มุขขันธ์                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
10. นางศวรรยา คงช่วย                        ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 
11. นางสายพิณ พลสินธุ์                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
12. นางสิริกร เดชโยธิน                        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ 
13. นางสุกัญญา รัตนโสภา                    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ 
14. นางสุชาฎา ไกรพันธ์                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
15. ว่าที่ร้อยตรีอินธนู สร้อยผาบ             พนักงานการศึกษา 
16. นายอุทัย กุจะพันธ์                        พนักงานการศึกษา 
17. นายอุทิศ ภูโท                              พนักงานทั่วไป 
18. นายทิตกร  สุดแสน       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
19.       นางแมนวดี พงษ์ผล                      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
20. นายกฤษกร  ปาริโชติ       นักวิชาการศึกษา             
21. นายณัฐชนนท์  โสสิงห์       นักวิชาการศึกษา        
22. นายประภาส  ทะนงค์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       
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23.      นายยุทธนา  กวางทอง       พนักงานการศึกษา  
24.      นายอาชัญณัฐ  ทัพอาสา       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25.      นายสุวิชัย  จันทร์หอม                พนักงานทั่วไป 
26. นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์        หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         เลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม : 
1. นางสาวรมิตา ผูกรักษ์                     หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา      ติดประชุม 
2. นางอมร  วิชัยวงศ์                     หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา                ลาพักผ่อน 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (OKRs) 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (OKRs) ของสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา  ตามบันทึกข้อความที่  อว 0604.5/ว1439 ลงวันที่  25 สิงหาคม 2564 กองแผนงาน                   
ได้จัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (OKRs) ให้กับหน่วยงานสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 (OKRs)  รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1) 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ กระบวนการทำงาน เพ่ิมเติมระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามภาระกิจ จำนวน 6 ระบบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานการแผนงานต่อไป 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ มอบทุกงานสร้างระบบรายงานข้อมูลที่รับผิดชอบ เพ่ือติดตามและรายงานการ
ดำเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ ถูกต้องและครบถ้วน 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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1.2 แจ้งบุคลากรลาออกจากราชการ และบุคลากรลาออกจากงาน 
 

    นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ  แจ้งบุคลากรลาออกจากราชการ และบุคลากรลาออกจากงาน ตามบันทึกข้ อความที่              
อว 0604.2.3 /ว 1731 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ 1107 / 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ตามที่ นายตรีภพ  เดชภิมล  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ  เลขที่ประจำตำแหน่ง 61 สังกัด
สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ได้ขอลาออกจากราชการเพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2.3 / ว 1985 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กองการเจ้าหน้าที่  
แจ้งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1275 / 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากงาน  ตามท่ี          
นายศุภกฤต  สิงห์สนาม  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   เลขที่ประจำตำแหน่ง 489 สังกัดสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ขอลาออกจากงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม  2564 

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.4.1 / 982 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอลาออกจากจ้าง
เหมาบริการรายบุคคลที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ตามที่ นางสาวอาธัญญา  พวงผกา       
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี       
ได้ขอลาออกจากงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนานักศึกษาได้รับงบประมาณอัตราทดแทนตำแหน่งนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง จากจำนวน 2 อัตรา ทดแทน ตำแหน่ง         
นายตรีภพ เดชภิมล และนางเสาวนิตย์ มีสวัสดิ์ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอกรมบัญชีกลาง แจ้งอัตรา
เพ่ิมเติมลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ทดแทนตำแหน่ง นายศุภกฤต สิงห์สนาม 
จำนวน 1 อัตรา และเพ่ิมเติมตำแหน่งใหม ่จำนวน 2 อัตรา  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.3 แต่งตั้งหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์      
 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ   แต่งตั้งหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ตามที่สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้แบ่งส่วนโครงสร้าง
ภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาทักษะนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ความทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง หัวหน้า
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งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จากเดิม นายตรีภพ  เดชภิมล ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ 
เป็น นางปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไป จักได้ดำเนินการ
จัดทำคำสั่งต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.4 จ้างเหมาบริการรายบุคคลสำนักงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 อัตรา 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ   จ้างเหมาบริการรายบุคคลสำนักงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตามที่สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานด้านทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ณ งานพัฒนาทักษะนักศึกษา คือ  นายทิตกร  สุดแสน               
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (กรกฎาคม –กันยายน 2564)                                                                             
งบประมาณ : เงินรายได้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

2.  ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพฉุกเฉิน   ณ   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา คือ  นายสุวิชัย  จันทร์หอม                   
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (สิงหาคม – กันยายน 2564)                                                                                   
งบประมาณ : เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน สำนักงานอธิการบดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ เพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 
2564 -30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ เพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 
2564 -30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบันทึกข้อความที่ อว 
0604.2.3 / ว 02291 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อน
เงินเดือน ของข้าราชการ เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งให้หน่วยงาน
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ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และส่งผลการประเมินตามระยะเวลาที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด       
(ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ขอให้ทุกงานจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินและผลการ
ประเมินเบื้องต้น ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564            

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

-กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 จากการสรุปการประเมินผลจากหัวหน้างานทุกงาน    
ในเบื้องต้น เพื่อดูคำอธิบาย และมีเหตุผลเชิงประจักษ์ (โดยหัวหน้างานทุกงานให้คะแนนร่วมกัน และส่วนหนึ่งให้มี
การประเมินเพราะมีการทำงานร่วมกัน ให้มีการประเมินร่วมกัน) ร่วมกับรองอิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา จะมีการประชุมผู้บริหาร ฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อไป        
จึงต้องประเมินแบบเข้มข้น โดยเฉพาะตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เพราะฐานข้อมูลเงินเดือนค่อนข้างมาก 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.6  การมอบหมายภาระงานสุขภาวะจิต ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดสำนักงานพัฒนา
นักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ การมอบหมายภาระงานสุขภาวะจิต ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง เลื่อนประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2564 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งประกาศเลื่อนประกาศ วัน เวลา 
และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกข้อเขียน 
ให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2564 ความทราบแล้วนั้น สำนักงานพัฒนานักศึกษา จำเป็นต้องขับเคลื่อน
งานด้านสุขภาวะจิตให้เกิดความต่อเนื่อง  จึงได้มอบหมายภาระงานดังกล่าว ให้กับ นางสุกัญญา  รัตนโสภา 
ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ จนกว่าจะมีบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

-การสอบคัดเลือกยังไม่เรียบร้อย มอบหมายนางสุกัญญา รัตนโสภา ดำเนินการด้านสุขภาวะจิต และส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาวะจิตที่ดี 

มติที่ประชุม : รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2564  

  หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
4/2564  จากเดิมตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานทักษะนักศึกษา เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานการจัดทำวารสารออนไลน์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอเรื่อง
สืบเนื่อง รายงานการจัดทำวารสารออนไลน์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 843/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารออนไลน์ สำนักงาน
พัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
จัดทำวารสารออนไลน์ฯ ความทราบแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินงาน  รายงานความคืบหน้าตามอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-  เนื่องจากกรรมการบางท่านได้ลาออก และกรรมการปฏิบัติงานต่างหน่วยงานทำให้การติดต่อประสานงาน และ
การสั่งการไม่เกิดประสิทธิภาพ 
-  ให้ทุกงานที่ดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการผู้รับผิดชอบ ต้องจัดส่ง
ข้อมูล รูปภาพการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพ่ือจัดทำวารสารออนไลน์ทุกครั้ง 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหมแ่ทนชุดเดิม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานการใช้จ่ ายงบประมาณ ของสำนั กงานพัฒนานั กศึกษา ประ จำปี งบประมาณ  พ .ศ .
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2564) รายกจิกรรม /โครงการ 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือทราบ รายงานการใช้
จ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 สิงหาคม 
2564) รายกิจกรรม /โครงการ ตามที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนานักศึกษา  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน
ด้านแผนและงบประมาณ ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ความทราบแล้วนั้น   ปัจจุบันการ
ดำเนินงานภายใต้สำนักงานพัฒนานักศึกษา อยู่ระหว่างการดำเนินงานไตรมาสที่ 4  ดังนั้น งานบริหารทั่วไป 
สำนักงานพัฒนานักศึกษา  จึงขอรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2564  เพ่ือให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 2) 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-เร่งรัดงบประมาณที่ขออนุมัติดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 เงินคงเหลือ ส่วนตามแผน
งบประมาณเป็นงานทุนการศึกษา และกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หากมีงบประมาณคงเหลือจะ
พิจารณาการใช้งบประมาณต่อไป 
 
มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 
 

4.2 (ร่าง) แผนงบประมาณของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางธัญ ญ พัทธ์   ใน เกษ ตรธนพัฒ น์  หั วหน้ างานบริหารทั่ ว ไป  เสนอเรื่ องเพ่ื อทราบ                 
(ร่าง) แผนงบประมาณของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กองแผนงาน 
สำนักงานอธิการบดี ได้ให้หน่วยงานเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) แผนงบประมาณของ
สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 3) 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-รอ กองแผนงานแจ้งการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ 
UBUFMIS ต่อไป 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.3 แนวปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา 
   นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพื่อทราบ แนวปฏิบัติด้าน
แผนและงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา ตามที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินด้านงานบริหารทั่วไป แผนและงบประมาณ การเงินและพัสดุ  ความทราบแล้ว
นั้น เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดผลาดในการดำเนินงาน และ
สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน งานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานด้านแผน
และงบประมาณ การเงินและพัสดุ (ตามเอกสารแนบ) ทั้ งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน                
ทาง Facebook / Line เรียบร้อยแล้ว และหากบุคลากรมีข้อซักถามหรือสงสัยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรที่รับผิดชอบได้โดยตรง 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-การเบิกจ่ายให้ขออนุมัติในหลักการเบื้องต้น การจัดซื้อวัสดุ นอกรายการที่ไม่มีในวัสดุรวมศูนย์ ให้ดำเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่แจ้งเพ่ือทราบแล้วนั้น 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.4 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564             

                 นายอุทัย  กุจะพันธ์  พนักงานการศึกษา  เสนอเรื่องเพ่ือทราบ รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564   ตามที่งานพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานพัฒนา
นักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึก
ประสบการณ์โดยตรงให้นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน  และมุ่งเน้น Smart 11 ด้าน 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้   
                   ดังนั้น งานพัฒนาทักษะนักศึกษา  สังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำสรุปรายงานการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้   
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 5 โครงการ 
ชื่อกิจกรรม  ค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 
ชื่อกิจกรรม  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ งวดที่ 1 
ชื่อกิจกรรม  UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
ชื่อกิจกรรม     ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  

(แบบออนไลน์) 
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ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 14 โครงการ 
ชื่อกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ชื่อกิจกรรม  รด.จิตอาสา (กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี) 
ชื่อกิจกรรม  ฝึกและคัดเลือก นศท. บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2564 
ชือ่กิจกรรม     เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2564 
ชื่อกิจกรรม  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 
ชื่อกิจกรรม  วิทยากรบรรยายในหัวข้อชั่วโมงจิตอาสากับระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในงานกิจกรรม 
  ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 
ชื่อกิจกรรม  UBU 2021 First Meet up (ครั้งที่ 1)  
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ฟุต ฟิต For Food 
ชื่อกิจกรรม  จิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ชื่อกิจกรรม  ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564  

(แบบออนไลน์และ  ณ  ที่ตั้ง)               
ชือ่กิจกรรม  ค่ายอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8 
ชื่อกิจกรรม  รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
ชื่อกิจกรรม  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ งวดที่ 2 
ชือ่กิจกรรม  UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE 
 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 16 โครงการ 
ชื่อกิจกรรม  UBU Healthy Bodies Challenge 

ชื่อกิจกรรม  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเฉพาะชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 

ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ฟุต ฟิต For Food 
ชื่อกิจกรรม  ลงแขกดำนา UBU Student Farm 
ชื่อกิจกรรม  น้อมจิตทำบุญ (อาคารสถานพยาบาลหลังเก่า) 
ชื่อกิจกรรม  รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 
ชื่อกิจกรรม  การจัดการแข่งขัน UBU Basketball 3x3 ครั้งที่ 1 
ชื่อกิจกรรม  ฟุตซอล มอบ. หนองอีเจมส์ คัพ 2021 
ชื่อกิจกรรม  รายงานตัว และทดสอบสมรรถภาพ นศท.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
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ชื่อกิจกรรม  ม.อุบลฯ ร่วมใจผลิตลูกบอลยางเพ่ือผู้ป่วยโรคไต 
ชื่อกิจกรรม  รด.จิตอาสาพระราชทาน (จิตอาสาพัฒนา) 
ชื่อกิจกรรม  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะทุกคณะ 
ชือ่กิจกรรม  การประชุมสื่อสารภายในระดับนักศึกษา 
ชื่อกิจกรรม  ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  

(แบบออนไลน์และ  ณ  ที่ตั้ง) 
ชื่อกิจกรรม  การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ งวดที ่2 
ชื่อกิจกรรม  UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-เสนอให้ใช้รูปกิจกรรม ลงในวารสารสำนักงานพัฒนานักศึกษาออนไลน์ เนื่องจากมีรายงานและสรุป เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.5  การประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   นางปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอเรื่องเพ่ือทราบการประเมิน
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้สำนักงานพัฒนา -
นักศึกษา พิจารณาประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ได้
ดำเนินการพิจารณาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และรายงานผล
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ส่งกองแผนงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชมุ 
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 ผู้รับทราบข้อมูลขาดความเข้าใจ  
ประเด็นที่ 2 ช่องทางเผยแพร่ข้อเท็จจริงทีมีหลายช่องทาง 

 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
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4.6  รายงานผลการดำเนินงานงาบบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

  นายชาญชัย  พลสินธุ์ ผู้ชว่ยหวัหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ 
รายงานผลการดำเนินงานงาบบริการและสวัสดิการนักศึกษา พฤษภาคม - สิงหาคม 2564  
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1.งานทุนการศึกษา 

   1.1 ทุนการศึกษาให้เปล่า ได้ด าเนินการในภาคการศึกษาที่1/2564  ดังนี้  

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน ทุนละ จ านวน จ านวน 

รายปี ต่อเนื่อง (บาท) ทุน เงิน 
1 ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน   1 10,000  1 10,000  

 ในพระบรมราชินูปถัมภ ์  2 8,000  2 16,000  
2 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ   1 84,000  1 84,000  
3 ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย   1 16,100  1 16,100  

   
3 6,000  3 18,000  

4 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล   6 15,000  6 90,000  

5 ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง   6 20,000  6 120,000  
6 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  4 8,000 4 32,000  

 ในพระบรมราชินูปถัมภ ์      
7 ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน   40 10,000 40 400,000  
8 ทุนการศึกษา  โครงการบัณ ิตคืนถิ่น    6 60,000  6 360,000  

 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา       
9 ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี  1 41,500 1 41,500  

   
1 17,000 1 17,500 

10 ทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน  1 20,000  1 20,000  

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      
11 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา   30 20,000  30 600,000  

 การศึกษา และสังคม      
12 ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ า จ ากัด   5 45,000  5 225,000  
13 ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล  5  10,000  5 50,000  
14 ทุนบริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จ ากัด 20  

15,000  20 300,000  
15 ทุนอาหารกลางวัน    212  4,000  212 848,000  

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน ทุนละ จ านวน จ านวน 

รายปี ต่อเนื่อง (บาท) ทุน เงิน 
16  ทุนยากจน 75 

 
10,000 75 750,000 

17 ทุนผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 38  10,000  38 380,000  
18 ทุนการศึกษา 1 อ าเภอ 1 ทุน  รุ่นที่ 4  2 4,000  2 8,000  

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 350 110  460 4,386,100   
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1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ในปีการศึกษา 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    ได้เปลี่ยนระบบการดำเนินงานจาระบบ  

e-studentloan เป็นระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System 
(DSL) โดยให้ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 App กยศ. Connect และช่องทาง
ที่  2  จ ำ น ว น ผู้ ยื่ น แ บ บ ค ำ กู้ ยื ม ฯ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 1 / 2 5 6 4  จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น 8 ,1 5 4 ร า ย 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี ้
1. สำหรับผูกู้้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผู้ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ จำนวน 6,093 ราย แบ่งผู้กู้ยืมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 สำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพ ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
อยู่ในระหว่างการบันทึกค่าเทอมลด 50 % ตาม มติ ครม. และติดตามให้นักศึกษาเซ็นใบเบิกเงินกู้ยืมกับคณะต้น
สังกัด 
 กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้รับค่าครองชีพ อยู่ในระหว่างการบันทึกค่าเทอมลด 50 % ตาม มติ ครม. 
และตดิตามให้นักศึกษาเซ็นใบเบิกเงินกู้ยืมกับคณะต้นสังกัด 
2. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสถานศึกษา ผู้ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ 
จำนวน 1,967 ราย อยู่ในระหว่างคณะต้นสังกัดตรวจรับเอกสารและบันทึกการอนุมัติพร้อมแนบไฟล์ข้อมูลใน
ระบบ DSL  
3. สำหรับผู้กู้ยืมเกินหลักสูตร ผู้ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ จำนวน 94 ราย อยู่ในระหว่าง กองทุนกู้ยืมฯ สำนักงาน
ใหญ่ พจิารณาอนุมัติและแจ้งผลมายังสถานศึกษา 
หมายเหตุ : สำหรับการสรุปจำนวนของผู้กู้ยืมฯ แต่ละประเภทยังไม่สามารถสรุปจำนวนเงินได้ ขอสรุปเข้าที่
ประชุมในคราวต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/


14 
 

2.งานบริการและบริหารสถานกีฬา 
2.1 งานบริการสถานกีฬา  

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เกษตรศาสตร์ 4 0 5 6 10 1 40 4 7 1 5 0 1 1 7 10 79 23

วิศวกรรมศาสตร์ 38 7 73 21 80 15 103 37 97 34 76 17 29 1 92 25 588 157

วิทยาศาสตร์ 6 5 2 7 49 16 31 18 27 38 4 4 5 6 63 30 187 124

บริหารศาสตร์ 14 3 5 2 24 12 14 8 21 22 19 30 7 2 15 47 119 126

เภสัชศาสตร์ 0 3 4 2 23 31 5 2 9 6 4 2 1 1 33 24 79 71

รัฐศาสตร์ 13 6 22 9 20 7 31 24 20 4 14 3 2 6 26 19 148 78

นิติศาสตร์ 6 2 12 4 28 7 21 2 26 26 14 13 2 2 32 18 141 74

ศิลปศาสตร์ 9 8 7 8 41 48 44 43 27 46 18 27 6 4 58 38 210 222

พยาบาลศาสตร์ 0 2 0 0 0 1 0 2 5 14 5 8 4 5 8 30 22 62

ว.แพทย์ 2 2 6 13 19 20 9 19 21 24 8 9 1 2 23 27 89 116

ศิลปประยุกต์ฯ 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 16 0 22 2

รวม 92 38 136 73 295 158 298 159 265 216 167 113 58 30 373 268 1684 1055

หมายเหตุ เดือนเมษายน 64 ปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน 64 - 30 มิถุนายน 64 ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 

สรุปผลการปฎิบัติงานฝ่ายสถานกีฬา เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564 มีดังต่อไปน้ี

1.ผลการด าเนินการจุดบริการยืม - คืนอุปกรณ์กีฬาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้ังแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564 ตามตาราง

สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาประจ าปีงบประมาณ 2564

คณะ
Oct-63 Nov-63 Dec-63 Jan-64 Feb-64 Mar-64 Apr-64 May-64 Jun-64 Jul-64 Aug-64 Sep-64 รวมท้ังส้ิน

รวม 2739 คน

 
 
2.2 งานการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา 
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2.3  งานบริการห้องส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

 
 
3. งานสวัสดิภาพนักศึกษา 
3.1 งานด้านการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนและประกันอุบัติเหตุนักศึกษา   
           ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำ
สัญญาการประกันภัยนักศึกษา (ประเภทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสัญญาฉบับนี้ ให้มี
ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 16.30 นาฬิกา  จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา  
16.30 นาฬิกา   
                  สรุปความคุ้มครองการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุม่บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 32602950 -21 NBK   ผู้ถือกรมธรรม์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ความคุ้มครอง  จำนวนเงินเอาประกัน  
1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังหรือทุพพลภาพถาวร (อบ ๒) จาก  
 1.1 อุบัติเหตุทั่วไป  280,000 บาท  
 1.2 ถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย    280,000 บาท  
 1.3 การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์   280,000 บาท  
2. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล    50,000 บาท  
3. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ    280,000 บาท  
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง            
   (แบบ อบ.2)  รวมกันไม่เกิน  

422,320,000 บาท  

5. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมกันไม่เกิน  789,700,000 บาท  
 หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมวกกันน็อคจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ใบ  
 
3.2. มหาวิทยาลัยสีขาว 
 - ขอความอนุเคราะห์ลดค่าเช่าหอพักเอกชน ลดค่าน้ำและค่าไฟฟ า โดยประสานผ่านเทศบาลตำบลเมือง
ศรีไค และเทศบาลตำบลธาตุ เป็นผุ้ขอความร่วมมือหอพักเอกชนที่อยู่ภายในพ้ืนที่รับผิด ให้ความอนุเคราะห์  
 (อยู่ในขั้นตอนรอการตอบรับจากหอพักเอกชน ผ่านเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และเทศบาลตำบลธาตุ) 
3.3. งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 - จัดทำระบบยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ www.http://garce/ubu.ac.th โดยจะเปิดระบบให้ทำการยื่นขอผ่อนผันฯ ในระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.http/garce/ubu.ac.th
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3.4 งานหน่วยกู้ชีพ  
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-การรายงานข้อมูลงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้รายงานรูปแบบเป็นข้อมูลรายงาน ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการ
ให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ เช่น ตารางข้อมูล แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น และข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  5.1 รายงานข้อมูลระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ตามที่
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงาน
ข้อมูลระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยภาย   โดยขอให้รายงานตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 ภายในวันที่ 17 กันยายน  2564 ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การวาง
ระบบกระบวนงานดำเนินงานระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณา ดังนี้  
1.   การพิจารณาข้อร้องเรียนภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการในรูปแบบ

คณะกรรมการดำเนินงาน / คณะทำงาน / การมอบงานตามภารกิจ 
2.   แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน การตรวจสอบ การแก้ไข การรายงาน จะดำเนินการในรูปแบบ 

ระดับความจำเป็นเร่งด่วน /จัดประชุมเพ่ือพิจารณา / พิจารณาข้อร้องเรียนตามภารกิจ 
3.   การเสนอรายงานหลังจากดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อย โดยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อน

รายงานผลในระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
-เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเนื้องานหรือข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไข หรือข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การ
วิเคราะห์ข้อร้องเรียนที่เป็นขั้นตอนขบวนงาน จะดำเนินการเป็นรูปแบบคณะกรรมการ หรือรูปแบบคณะทำงาน 
เพ่ือให้งานขับเคลื่อนไปตามภารกิจ หรือภาระงาน เพ่ือพิจารณารูปแบบ การรายงานร่วมกัน เนื่องจากภารกิจส่วน
ใหญ่เป็นการดแูลนักศึกษาเป็นหลัก VOC รองฯพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้มีการยกประเด็นร้องเรียนและให้มีการส่ง
แนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนได้รับคำตอบหรือให้แนวทางท่ีปรับปรุงแก้ไข 
"ปัญหาไดร้ับการแก้ไข"และพัฒนาตามข้อร้องเรียน  
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มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 ตามที่ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา รัตนโสภา ดูแลงานสุขภาวะจิต โดยทำงานภายใต้กำกับหัวหน้างาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษา 
         - รับผิดชอบ แอดมินเพจ UBU WELLNESS MIND 
         - ติดตามนักศึกษาท่ีขอรับคำปรึกษาและทำเคสนักศึกษา 
         - ตรวจรับการตกแต่ง Coworking  
         - ติดต่อวิทยากร และกำกับดูแล บันทึกเทปรายการที่นี่  ม.อุบลฯ ตอบคำถาม Q&A ถ้าคุณพบ
นักจิตวิทยาคุณอยากถามอะไร  2 EP ณ Coworking UBU WELLNESS MIND วันที่  1 กันยายน 2564      
เวลา 14.00 น. 
         - จัดโครงการ Mind Power Magic (ดูแลสุขภาพจิตอย่างไรช่วงเรียนออนไลน์)ในวันที่ 9 กันยายน 
2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทำงานร่วมกับนายอาชัญณัฐ ทัพอาสา และนักศึกษาชมรม e-sport 
 
ปิดประชุมเวลา  : 12.00 น.  
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3 
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