
1 

 
ประชุมส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

คร้ังท่ี 6/2564 
วันที่ 3 พฤศจิกำยน  2564 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก (ชั้น 2) ส ำนักงำนอธิกำรบดี (หลังใหม่) 
--- --- --- --- --- --- --- 

ผู้มำประชุม : 
1. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน                                                                          
2. นายครรคิด เครือวัลย์          หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวรมิตา ผูกรักษ์              หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
4. นางอมร  วิชัยวงศ ์              หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา                       
5. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์          หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6. นายชาญชัย พลสินธุ์                   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
7. นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร         ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
8. นางสาวจิดาภา อุทัยกรม              ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
9. นางชิดชญา กุจะพันธ์                  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
10. นางธัญดา ศรีพิทักษ์                   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
11. นางปทัดตา มุขขันธ์                   ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
12. นางศวรรยา คงช่วย                   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
13. นางสายพิณ พลสินธุ์                  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
14. นางสิริกร เดชโยธิน                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 
15. นางสุกญัญา รัตนโสภา                นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 
16. นางสุชาฎา ไกรพันธ์                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
17. ว่าที่ร้อยตรีอินธนู สร้อยผาบ         พนักงานการศึกษา 
18. นายอุทัย กจุะพันธ์                 พนักงานการศึกษา 
19. นายทิตกร  สุดแสน        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
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. นางสาวธัญญรัตน์  พงวรรณ์         พนักงานทั่วไป 
26. นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์        หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         เลขานุการ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม : 

1. นางสาวญาณิศา  วงษาชัย  นักศึกษาฝึกงาน                          
2. นางสาวสมิตา   พรมแสน  นักศึกษาฝึกงาน     

ผู้ไม่มำประชุม : 
1. นางแมนวดี พงษ์ผล                       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    ลาพักผ่อน 
2. นายอุทิศ  ภูโท   พนักงานทั่วไป      ปฏิบัติงานสนามกีฬา 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวำระท่ี 1 เร่ืองประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ  

1.1 แจ้งบุคลำกรจ้ำงเหมำบริกำร งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  การจ้างเหมาบริการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตามท่ี ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เงินรายได้   ส านักงานอธิการบดี เพ่ือด าเนินงานจ้าง
เหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา  คือ
นางสาวธัญญรัตน์  พงวรรณ์  อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท(แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   ความทราบแล้วนั้น และ
หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น   52,140 บาท (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.2 มำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำด (COVID-19)  (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่  25  ตุลำคม 2564 

      นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (ฉบับที่  10)  โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  ประกอบกับนักศึกษาและบุคลกร
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น   เพ่ือให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงออกประกาศก าหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด และขอให้นักศึกษาและบุคลากรงดเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มำตรกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

ข้อ 3 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ให้จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง แต่ต้องเว้นระยะห่างตาม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเพ่ือลดความแออัด โดยมีจ านวนผู้เรียนไม่เกินร้อยละ 60 ของความจุห้องเรียน 
หากมีผู้เรียนเกินจ านวนดังกล่าว ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือแบ่งกลุ่มการเข้าห้องเรียน ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาก าหนดการด าเนินการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-
M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask 
Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T: Thai Cha Na สแกนแอปพลิเคชัน ก่อนเข้า-
ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
ข้อ 4 การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยงการไปยังจังหวัดพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ประกาศก าหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณา โดยให้ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการควบคุมโรค เป็นส าคัญทั้งนี้ ก่อนออก
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มำตรกำรด้ำนกำรปฏิบัติตนของนักศึกษำและบุคลำกร 

ข้อ 5 บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุ ด
และเข้มงวด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัดพร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิการบดี ทั้งนี้
หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัวในกรณี
ที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ
การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัวตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work 
From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอเรื่องต่อ
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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มำตรกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมและอำคำรสถำนท่ี 

ข้อ 6 การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่ม ไม่เกิน 
100 คน ให้ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด
โดยเคร่งครัดทั้งนี้ หากมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม เสนอเรื่องต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
ข้อ 7 ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด 
ของโรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาตเฉพาะผู้
ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพ้ืนที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน การท าความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา 
และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T โดย
เคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในท่ีแออัด M : Mask Wearing 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai 
Cha Na สแกนแอปพลิเคชันก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
ข้อ 8 ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือค าสั่งของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและ
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี ก าชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  26 ตุลำคม 2564  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีประกำศเปล่ียนแปลง 

ประกำศ ณ วันที่  25 ตุลำคม  2564 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.3 กำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   

      นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ การด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2563   ก าหนดจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 15  ธันวาคม  2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา  
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และในปีนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แจ้งแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2563  รายละเอียดตาม QR Code 

 

 
แนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ 

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  และคณะกรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ต้องผ่านการตรวจ  ATK ในวันที่   10 ธันวาคม 2564 และวันที่ 14 ธันวาคม 2564  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.4 มอบหมำยหัวหน้ำงำนและบุคลำกร ศึกษำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

  นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่
ประชุมเพ่ือทราบ  มอบหมายหัวหน้างานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้ 
ศึกษาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปฏิบัติงาน รายงานติดตามและ
น าเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนน าเข้าที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่าง ๆ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม  

2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ คร้ังท่ี 5/2564 

 รับรองรายงานการประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม :  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวำระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 –ไม่มี- 
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ระเบียบวำระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทรำบ 

4.1 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณส านักงานพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามที่งานแผนและงบประมาณ งาน
บริหารทั่ ว ไป  ได้ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ  ระดับส านั กงาน
อธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามขั้นตอนการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผน
งบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBUFMIS)  ระบบวางแผนงบประมาณ  ได้จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วนั้น   
กองแผนงาน ได้รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  22,386,500 บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบแล้วนั้น  

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือจักได้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมโครงการ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.2 กำรลำ ของบุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ (ออนไลน์) 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ การลา ของ
บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา (ออนไลน์) ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญหน่วยงานใช้งาน
ระบบลาออนไลน์ (UBU Online Leave Application)  ความทราบแล้วนั้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการเปิดใช้งานระบบลาออนไลน์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนานักศึกษาไปพลางก่อน เพ่ือรอกองการเจ้าหน้าที่เปิดใช้งานระบบลา
ออนไลน์ทั้งส านักงานอธิการบดี  และขอแจ้งให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา ที่ประสงค์จะยื่นวันลา สามารถ
เข้าด าเนินการในระบบลาออนไลน์ได้ที่  บริการระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากร  : UBU Data Management 
System(DMS) 

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา  ขอใช้ระบบลาออนไลน์ ในทุกขั้นตอน   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.3 รำยงำนข้อมูลส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ รายงาน
ข้อมูลส านักงานพัฒนานักศึกษา ตามที่กองแผนงาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา ขอให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งานบริหารทั่วไป ได้
รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอรายงานข้อมูลของหน่วยงานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1) 

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

เร่งรัดการติดตามข้อมูลเพือ่รายงานข้อมูลให้ครบถ้วน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.4 แจ้งนักศึกษำฝึกงำน เข้ำรับกำรฝึกงำน ณ งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ แจ้งนักศึกษาฝึกงาน
เข้ารับการฝึกงาน ณ งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา ตามที่คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงานภายในหน่วยงาน  งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา จ านวน 2 ราย คือ 1) นางสาวญาณิศา วงษาชัย 2) นางสาวสมิตา  พรมแสน ชั้นปีที่ 4 สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์  เพ่ือรับความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
และมีส่วนช่วยพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นและได้มีโอกาสฝึกงานกับสถานการณ์จริง  คณะบริหาร
ศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานพัฒนานักศึกษามีระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง  รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ 2) 

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 
เพ่ิมเติมภาระงานอ่ืน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 

  นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
รายงานผลการด าเนินงาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 

1. งำนทุนกำรศึกษำ ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ด าเนินการทุนการศึกษา จ านวน 8 แหล่งทุน มีผู้ได้รับทุน

จ านวน 20 ทุน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 356,200 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามตำรำงที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 จ ำนวนทุนกำรศึกษำ ประจ ำเดือนตุลำคม 2564   

ชื่อเร่ือง/โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนทุน 

(คน) 
จ ำนวนทุนละ 

(บำท) 
รวม 

1. ทุนการศึกษาบริษัทไทยบรดิสโตน จ ากัด ประจ าปี 2563 1 40,000 40,000 
2. ทุนการศึกษาบริษัทน้ ามันปิโตรเลียมไทย จ ากดั ประจ าปี
2563 1 40,000 40,000 
3. ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดยี ์ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1 15,750 55,800 
1 13,500  
1 15,750  
1 10,800  

4. ทุนการศึกษาพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 1 

1 28,750.00 165,400 
1 30,100.00  
1 27,850.00  
1 39,500.00  
1 39,200.00  

5. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1 20,000.00 20,000 

6. เงินสนับสนุนอุดหนุนทางการศกึษาส าหรับนสิิต  
นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปรญิญาตร ี
ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

1 5,000 15,000 
1 6,500  
1 3,500  

7. มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง   4 4,000 16,000 
8. มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บูญ วัดพระศรเีจรญิ 1 4,000 4,000 

รวม 20  356,200 
 

- งำนทุนกำรศึกษำได้จัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำมูลนิธินำยประจักษ์ และนำงสำล่ี คนตรงและมูลนิธิพ่อเคน

น้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนผู้เข้ารับมอบทุน 5 รายๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็น

เงินทุนทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   



9 

    

    

     

(พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ 

ประจ าปี 2564) 
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2. งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ   ได้ด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    

ภาคการศึกษาที ่1/2564 จ านวน 5,673 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 152,468,065.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสน

หกหมื่นแปดพันหกสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามตำรำงที่ 2 

ตำรำงที่ 2  จ ำนวนนักศึกษำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

ล ำดับที ่ คณะ จ ำนวนผู้กู ้ จ ำนวนเงินค่ำเทอม จ ำนวนเงินรำยเดือน รวม 

1 วิทยำศำสตร์ 758 4,928,000.00 13,644,000.00 18,572,000.00 

2 เกษตรศำสตร์ 324 2,415,000.00 5,832,000.00 8,247,000.00 

3 วิศวกรรมศำสตร์ 1011 7,589,000.00 18,198,000.00 25,787,000.00 

4 ศิลปศำสตร์ 1016 6,426,000.00 18,288,000.00 24,714,000.00 

5 เภสัชศำสตร์ 239 3,963,250.00 4,302,000.00 8,265,250.00 

6 บริหำรศำสตร์ 1020 9,204,025.00 18,360,000.00 27,564,025.00 

8 พยำบำลศำสตร์ 287 5,988,450.00 5,166,000.00 11,154,450.00 

9 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ 149 1,653,000.00 2,682,000.00 4,335,000.00 

10 ศิลปประยุกต์และสถำปัตยฯ 104 1,649,750.00 1,872,000.00 3,521,750.00 

11 นิติศำสตร์ 332 2,863,840.00 5,976,000.00 8,839,840.00 

12 รัฐศำสตร์ 433 3,673,750.00 7,794,000.00 11,467,750.00 

รวม 5673 50,354,065.00 102,114,000.00 152,468,065.00 

3. งำนบริกำรนักศึกษำพิกำร ได้ด าเนินการจัดส่งแผนประมาณการไปยัง กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขออนุมัติจ านวนเงินและจ านวนนิสิต นักศึกษาพิการที่จะขอรับการอุดหนุน

ทางการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยมีแผนรับนักศึกษาพิการจ านวน 80 ราย เป็นเงินอุดหนุนทางการ

ศึกษาจ านวน 2,590,000 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. งำนกีฬำ  ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

    1. โครงการปรับปรับซ่อมแซมสนามเทนนิส 4 คอร์ด จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  

    2. โครงการปรับปรุงทางลาดคนพิการและลานกิจกรรมบึกบึน จ านวน 130,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาท

ถ้วน) 

5. งำนผ่อนผันวิชำทหำร ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ได้ด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันการ

ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระบบผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

http://grace.ubu.ac.th/pages/?menu=home  โดยเปิดระบบให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย.2564  ซึ่งมี

จ านวนนักศึกษายื่นผ่อนผันในระบบฯ ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 จ านวน 68 ราย  

http://grace.ubu.ac.th/pages/?menu=home
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6. งำนประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ  ประจ าเดือนตุลาคม 2564  นักศึกษา ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

เสียชีวิตฯ โดยแบ่งเป็นอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ จ านวน 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย รายละเอียดตามตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนส่งเบิกค่ำสินไหมทดแทนกับบริษัทอำคเนย์ประกัน จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อมูลอุบัติเหตุ ชื่อ-สกลุ คณะ รหัส 

เงินช่วยเหลือ 
ค่ำฌำปนกิจ/ 

ค่ำสวดอภิธรรม/
ค่ำพวงหรีด 

ค่ำสินไหม
ทดแทน 

1.นักศึกษำเกิดอุบัติเหตุทัว่ไป  
จ านวน 2 ราย ส่งเอกสารเบิกจ่ายกับ
บริษัทอาคเนย์ประกัน จ ากัด (มหาชน) 

นายกฤษณพล บุตรภักด ี ศิลปศาสตร ์ 62144940055 - 28,100.00 

Mr. SOPHANY MORM เกษตรศาตร ์ 63120380016 - 470.00 

2.นักศึกษำเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย 
(เสียชีวิตวันท่ี 4 ตุลาคม 2564)   

น.ส. เฟือ่งฟ้า ข าชัยภูม ิ วิศวกรรมศาสตร ์ 64130042262 11,000.00 - 

3.นักศึกษำเสียชีวิตจำกกำรประสบ
อุบัติเหตุ  
(เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564)   

น.ส. วิจิตรา มั่นลา รัฐศาสตร ์ 62230141366 13,000.00 280,000.00 

7. งำนกู้ชีพ   ประจ าเดือนตุลาคม 2564  ด าเนินการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักศึกษา ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นน าส่งโรงพยาบาล และอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในสถานท่ีเกิดเหตุ

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ออกปฏิบัตกิารรับผูป้่วยฉุกเฉินและอบุัติเหตจุราจร จ านวน 31 ราย โดยแบ่งเป็นประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 18 ราย และนักศึกษาจ านวน 13 ราย  รายละเอยีดตามตำรำงที่ 4 

ตำรำงที่4  จ ำนวนออกปฏิบัติกำรช่วยเหลือนักศึกษำและประชำชนทั่วไป ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 

เดือน ต.ค.-64 
จ ำนวนออกปฏิบัติกำร 31 

ประชำชนทั่วไป 

ป่วยฉุกเฉิน 16 
อุบัติเหตุจราจร 2 
รวม 18 
ร้อยละกำรให้บริกำร 58.06% 

นักศึกษำ 

ป่วยฉุกเฉิน 12 
อุบัติเหตุจราจร 1 
รวม 13 
ร้อยละกำรให้บริกำร 41.94% 

สถำนะกำรน ำส่ง รักษาและน าส่ง 31 
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ระดับควำมรุนแรงประชำชนทั่วไป 
 
 
 

ระดับควำมรุนแรงนักศึกษำ 
 
 

รวม 31 
เหลือง 8 
แดง 10 
ด า 0 
รวม 18 
เหลือง 13 
แดง 0 
ด า 0 
รวม 13 

สรุปผลกำรตรวจรักษำ 

ตรวจกลับ 20 
นอนโรงพยาบาล 11 
ไม่ประสงคไ์ปโรงพยาบาล 0 
ปฏิเสธการรักษา 0 
เสียชีวิต ณ จุดเกดิเหต ุ 0 
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 0 
รวม 31 

งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย   

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดถุงยังชีพเพ่ือมอบให้กับนักศึกษา 

ที่กักตัว จ านวน 113 ชุด พร้อมจัดรถไปรับนักศึกษาที่กักตัวกลับจากโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อ าเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 ตุลาคม 2564 รับกลับจ านวนทั้งสิ้น 82 คน รายละเอียดตาตำรำงที่ 5 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนนักศึกษำที่กักตัวรับกลับ จำกโรงพยำบำลสนำมบ้ำนยำงน้อย อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  

วันที่รับกลับ จ ำนวน(คน) 
ยำนพำหนะ 

รถหกล้อ รถผู้ปกครอง รถ1669 
5-ต.ค.-64 1 

 
1 

 6-ต.ค.-64 2 2 
  7-ต.ค.-64 10 10 
  8-ต.ค.-64 13 11 2 

 9-ต.ค.-64 5 4 1 
 10-ต.ค.-64 2 2 

  11-ต.ค.-64 7 7 
  12-ต.ค.-64 4 4 
  13-ต.ค.-64 3 

 
1 2 
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14-ต.ค.-64 1 1 
  15-ต.ค.-64 2 2 
  16-ต.ค.-64 2 2 
  17-ต.ค.-64 1 

 
1 

 18-ต.ค.-64 3 3 
  19-ต.ค.-64 3 

  
3 

20-ต.ค.-64 19 7 12 
 21-ต.ค.-64 0 

   22-ต.ค.-64 4 4 
  รวมท้ังสิ้น 82 59 18 5 

     เดินทำงมำทั้งหมด 90 คน /ผลบวก 8 คน 
   

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

การรายงานข้อมูล จ านวนผู้กู้ยืม ให้เพ่ิมเติม วันที่ การรายงานข้อมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมรายงานกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่นอกเหนือจากการดึงข้อมูลจากระบบรายงานการออกเหตุ เช่น การดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรม การคัดกรอง
ตามมาตรการ(COVID-19)  เป็นต้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.6  รำยงำนสรุปกิจกรรมพัฒนำทักษะนักศึกษำ ประจ ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2564 
  นางอมร  วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ รายงานสรุป
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน ตามที่งานพัฒนานักศึกษา สังกัดส านักงานพัฒนา
นักศึกษามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้การท ากิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพ่ี
เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการจัดท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตรง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
                     ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักศึกษา  ประจ าเดือนสิงหาคม -กันยายน 2564 จึงขอรายงานสรุปกิจกรรมจ านวน 27
กิจกรรม  ดังนี้  
  กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 จ านวน  12 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรม การเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) 

2. รด.จิตอาสา (บริจาคโลหิต) 
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3. ประชุมคณะท างานทบทวนฯ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. ประชุมคณะท างานสื่อสารภายในระดับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
5. ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

(ออนไซต์และออนไลน์) 
6. ประชุมคณะท างานสื่อสารภายในระดับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
7. ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

(ออนไซต์และออนไลน์) 
8. รด.จิตอาสา (บริจาคโลหิต) 
9. รด.จิตอาสา (ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทาน) 

10.  รับมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจร    
       และความปลอดภัยทางถนน   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2564 

11.  โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ งวดที่ 4 
12.  UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE 

                    กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำเดือนกันยำยน 2564 จ านวน  15 กิจกรรม ดังนี้ 
1. UBU Healthy Bodies Challenge 
2. โครงการฝึกอบรมศักยภาพนักศึกษาแกนน าเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศ   

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถาบันอุดมศึกษา 

3. การแข่งขันกีฬา “องค์การนักศึกษา Badminton UBU 2021” 
4. การแข่งขันกีฬา “องค์การนักศึกษา เทเบิลเทนนิสUBU 2021” 
5. การแข่งขันกีฬา “องค์การนักศึกษาUBU E-Sports League 2021” 
6. ฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2564 
7. ประชุมคณะท างานทบทวนฯ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้ันตอนการเปรียบเทียบ) 
8. ประชุมคณะท างานสื่อสารภายในระดับนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
9. UBU Football League 2021 
10. ส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกาย Bike for UBU 
11. รด. จิตอาสา (ช่วยปฏิบัติงาน) 
12. ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกันยายน 2564                  
   (ออนไลน์) 
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13. ประชุมคณะท างานสื่อสารภายในระดับนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 
14. การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ งวดที่ 5 
15. UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.7 งดกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 

  นางอมร  วิชัยวงศ์  หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ งดการจัดกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ  ตามที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติโครงการประเพณี
ลอยกระทง ม.อุบลฯ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564   ณ  ลานสันทนาการ 70 ไร่  โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษานั้น  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยังมีการ
แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ (สายพันธ์เดลต้าพลัส) ซึ่งมีความรุนแรงขึ้น สโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง มีมติงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
                     ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา  สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งงดการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจ าปี 2564 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้ หน่วยงานได้

จัดท าหนังสือเสนออธิการบดี  คณะ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว        

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม 

แจ้งเวียนการงดการจัดกิจกรรมลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.8 เล่ือนกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 48  
  นางอมร  วิชัยวงศ์  หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ เลื่อนการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ตามที่งานพัฒนาทักษะนักศึกษา สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับ
การอนุมัติให้จัดหาอุปกรณ์กีฬา จัดการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย        
ครั้งที่ 48  ในระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
                     ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 48 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)       
ครั้งที่ 4/2564  ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จากเดือนธันวาคม 2564 “เป็น
เดือนมกรำคม 2566” โดยก าหนดให้มีการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกดังเดิม  ในช่วงปี 2565  ระหว่างที่ยังไม่มีการ
จัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบมหกรรม  (กกมท)   ทั้งนี้  จักได้พิจารณาการจัดการแข่งขันแบบ
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

นักศกึษาฝกึงาน ณ งานบรหิารทัว่ไป ส านักงาน

พฒันานกัศกึษา  

ระหวา่งเดอืน พฤศจิกายน 2564 – กมุภาพนัธ ์

2565 
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