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ประชุมส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส ำนกังำนอธิกำรบดี (หลังใหม่) 

--- --- --- --- --- --- --- 
ผู้มำประชุม : Onsite 
1. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข            รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประธาน                                                                          
2. นางอมร วิชัยวงศ์                         หวัหน้างานพัฒนานักศึกษา 
3. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์             หวัหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์            หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
5.        นายชาญชัย พลสินธุ์                      ผู้ช่วยหวัหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
6.        นางสายพิณ พลสินธุ์                      ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ  
7.        นายยุทธนา  กวางทอง                พนักงานการศึกษา  
8. นางสาวจิดาภา อุทัยกรม                 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
9. นางธัญดา ศรีพิทักษ์                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
10. นางปทัดตา มุขขันธ์                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
11. นางสิริกร เดชโยธิน                        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 
12. นางสุกัญญา รัตนโสภา                    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 
13. นายอุทิศ ภูโท                              พนักงานทั่วไป 
14. นายกฤษกร  ปาริโชติ       นักวิชาการศึกษาช านาญการ            
15.      นางสาวโชติกา  พูลเพ่ิม       นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
16.      นายปิยวรรณ์  จันทวี       พนักงานทั่วไป 
17.       นายอาชัญณัฐ  ทัพอาสา       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18.      นางแมนวดี พงษ์ผล                       นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
19.      นายอุทัย กุจะพันธ์                        พนักงานการศึกษา 
20.      นางสุชาฎา ไกรพันธ์                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
21.      นายณัฐชนนท์  โสสิงห์      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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22.      นายประภาส  ทะนงค์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      
23.     นางชิดชญา กุจะพันธ์                      นักวิชาการศึกษาช านาญการ      
24.     นายทิตกร  สุดแสน       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
25.     นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์        หวัหน้างานบริหารทั่วไป                    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม : Online 
1.      นายครรคิด เครือวัลย์                     หวัหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
2.      นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร              ผู้ปฏิบัติงานบรหิารปฏิบัติงาน  ลาป่วย 
3.      นางศวรรยา คงช่วย                       ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน  ลาป่วย 
4.      ว่าที่ร้อยตรีอินธนู สร้อยผาบ             พนักงานการศึกษา   ลาป่วย 

 

เริ่มประชุม  เวลำ 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 แนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ประจ า และมอบหมายเพิ่มเติม 

นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ        
แนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ประจ า และมอบหมายเพ่ิมเติม ตามที่ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมอบหมายให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดท าภาระ
งานประจ าเดือนตามภาระหน้าที่ประจ า โดยให้ทุกงานบันทึกข้อมูลการด าเนินงานรายบุคคลลงในไดร์ทของ
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน และแสดงถึงผลลัพธ์การด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ตามข้อตกลง และตามการมอบหมายสั่งการ ความทราบแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมายรายบุคคลเกิดผลลัพธ์และสามารถติดตามงานที่มอบหมายได้ จึงขอแจ้งที่ประชุมส านักงานพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือทราบ แนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ประจ า และมอบหมายเพ่ิมเติม เพ่ือ
เป็นข้อมูลก ากับ ติดตาม และรายงาน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ภายใต้ภารกิจของส านักงานพัฒนา
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ด าเนินงานตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2/2565  (1 เมษายน 2565)          
เป็นต้นไป 

ข้อเสนอแนะที่ประชุม 

ข้อมูลภาระงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบฟอร์มให้หัวหน้างานทุกงานและบุคลากรทุกคนตรวจสอบ    
หากมีภาระงานเพ่ิมเติม เป็นลักษณะการรายงานแบบภาพรวม เช่น การมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลการสอบวินัย
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นักศึกษา ติดตามสถานะงานต่างๆ บุคลากรต้องลงข้อมูลที่ได้รับการมอบหมาย เพ่ือให้ง่ายกับการตรวจภาระงาน
เพ่ิมเติม และการมอบหมายงานด้าน ATK ที่เป็นชุดตรวจยอดคงเหลือ ที่ใช้ตรวจกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้คุมสอบ 
และการมอบหมายงานด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษา และหากมีข้อมูลให้รีบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ติดตามงานการตัดโอนกองทุน ฯ และเริ่มให้ใช้เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ และแจ้งหัวหน้างานทุกงานเพื่อรายงานข้อมูลที่มอบหมายเพ่ือให้สะดวกในการติดตาม 
หากติดตามแล้วไม่มีการรายงาน และไม่แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิน 3 ครั้ง ต้องมีการรายงานถึงอธิการบดี เพื่อทราบ
ต่อไป เพราะจะส่งผลกระทบกับงานท่ีปฏิบัติด้านอ่ืน 

1.2 แนวปฏิบัติในการลา และการขออนุญาต WFH เมื่อเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาแบบ Home 
Isolation (HI) 

นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ        
แนวปฏิบัติในการลา และการขออนุญาต WFH เมื่อเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาแบบ Home 
Isolation (HI) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11): มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID free 
Setting) มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร 

          ข้อ 6 บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัดพร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิการบดี
ทั้งนี้หากบุคลากรตอ้งถูกกักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัว ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้ง (Work From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอ
เรื่องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

           ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งที่ประชุมส านักงานพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือทราบ แนวปฏิบัติในการลา และการขออนุญาต WFH เมื่อเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อที่รับการรักษา 
แบบ Home Isolation (HI) 
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ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
1) แนวทางท่ี 1  ต้องได้รับใบรองการกักตัว จึงจะสามารถขออนุมัติ WFH ได้ 
2) แนวทางท่ี 2 หากเป็นผู้ติดเชื้อจะได้รับหนังสือว่าเป็นผู้ป่วยขั้นใด รักษาที่ รพ. หรือรักษาท่ี บ้าน หากมีความ
เสี่ยงสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต้อง ด าเนินการตามที่ฝ่ายบุคคลแจ้ง ซึ่งต้องสังเกตอาการตนเองประกอบด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.3 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ          
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2/ ว 0210 
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองกลาง แจ้งคณะ / ส านัก / หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ความ
ทราบแล้วนั้น จึงขอความร่วมมือบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ในระบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 

ข้อสังเกต ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านการตรวจสอบภายในให้ทุกคนอ่านข้อมูลในแบบฟอร์มให้ละเอียดชัดเจน และให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

มติที่ประชุม : รบัทราบและกรอกข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่สอบถามข้อมูล 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายการประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  ส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565  โดยไม่มีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

4.1 รายงานการด าเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารทั่วไป) 

 นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือทราบ ตามที่งานบริหารทั่วไป ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานด้านบริหารทั่วไป แผนและงบประมาณ การเงินและพัสดุของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ความทราบแล้วนั้น  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 มีผลการ
ด าเนินงานบริหารทั่วไป (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565) ดังนี้ 
 

งานบริหารทั่วไป  
ภาระงานหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

งานสารบรรณ หนังสือรับเข้า (434) / หนังสือ(ลับ)เข้า (31) จ านวน  465  เรื่อง 

หนังสือส่งออก  จ านวน  688  เรื่อง 

ค าสั่งมหาวิทยาลัย (7) / ประกาศส านักงานพัฒนา
นักศึกษา (12)   

จ านวน    19  เรื่อง 

รบัจดหมาย (197) – ส่งจดหมาย (45)   จ านวน   242 ฉบับ 

งานบุคคล บุคลากรยื่นการลา   จ านวน    34 ครั้ง 

1> เปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่ง พนักงานทั่วไป เป็น ช่าง
เทคนิค  
2> ข้อตกลงบุคลากร สพน.รอบการประเมิน 1/2565  
3> วิเคราะห์ภาระงานส านักงานพัฒนานักศึกษา 

จ านวน      3 งาน 

งานบริหารทั่วไป บริการห้องประชุม (ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
1 และส านักงานอธิการบดี 2 (13) / ห้องประชุม
ส านักงานพัฒนานักศึกษา) (29) 

จ านวน   42 ครั้ง 

กิจกรรม 5 ส ส านักงานพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 กิจกรรม 

(ร่าง) ข้อเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการ
บริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  

จ านวน 1 โครงการ 
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งานแผนและงบประมาณ 

ภาระงานหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จ้ างเหมาบริการรายบุ คคล (เมษายน - 
กันยายน)  

จ านวน 1 อัตรา 

เพ่ิมเติมงบประมาณ Covid-19  จ านวน 2 เรื่อง 

 
งานการเงินและพัสดุ 

ภาระงานหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การเงินของส านั กงาน พัฒ นา
นักศึกษา  
(เงินรายได้ /เงินงบประมาณ /
สพฉ.)  

ขออนุมัติ /อนุมัติและเบิกจ่าย /เบิกจ่าย  
 

จ านวน  57 เรื่อง 

พั ส ดุ ข อ งส า นั ก ง า น พั ฒ น า
นักศึกษา 
(เงินรายได้ /เงินงบประมาณ /
สพฉ.)   

จัดซื้อ-จัดจ้างกิจกรรมโครงการ  จ านวน 25 เรื่อง 

เบิกจ่ายกิจกรรมโครงการ  จ านวน 19 เรื่อง 

ยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์    จ านวน 12 ครั้ง 
แจ้งซ่อมทั่วไป   จ านวน 6 ครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะท่ีประชุม 
รายงานการด าเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565 ส านักงานพัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานสถิติ
การด าเนินงาน การจัดท าโครงการ การจัดการประชุม การให้บริการห้องประชุม การขอใช้สถานที่สนามกีฬา การ
ให้บริการด้านสวัสดิภาพให้กับนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกงานได้รายงานการด าเนินในภาพรวมของทุก
งาน งานบริหารทั่วไป งานบริการและสวัสดิการ (รวบรวมภาพรวม จ านวนคน จ านวนเงิน แหล่งทุน มอบหมาย ให้
รวบรวมข้อมูลเพ่ือง่ายกับการสรุปงานส่งกองแผนงาน) งานพัฒนานักศึกษา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานของ
งานกู้ชีพ รายงานเป็นทุกสิ้นเดือน ก ากับวันที่ข้อมูล ณ วันที่ดึงข้อมูลใส่ท้ายตาราง หรือเป็นรอบ 15 วัน งานที่ 9 
จ านวน 196 ชุดให้เพ่ิมเติมข้อมูล แยกให้ชัดเจน ส่วนตารางที่ 3 แก้ไขข้อความ ที่ชี้แจงเหตุผลหากเป็นอุบัติเหตุ
เล่นกีฬาจะเบิกจ่ายไม่ได ้ดังนั้นให้แจ้งนักศึกษาเพ่ือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม : รบัทราบ 
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4.2 รายงานการด าเนินงานของหน่วยงาน (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 
นางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ รายงานผลการด าเนินงาน 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

1. งานทุนการศึกษา ด าเนินการด้านทุนการศึกษา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ดังนี้

1.1 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา  ให้ได้รับทุนการศึกษาดังนี้ 

  -  ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาสร้างฝัน ประจ าปีการศึกษา2564(เพิ่มเติมรอบที่2) จ านวน

12 ทุนๆละ20,000 บาท/ปี ประเภททุนต่อเนื่อง สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่17 ก.พ.

2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศูนย์พิการ มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จ านวน 28 ราย และสรุป

คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนจ านวน 12 ราย  

  -  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2564 จ านวน 20 ทุนๆละ5,000 บาท ประเภททุนรายปี สัมภาษณ์คัดเลือก

นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่22ก.พ.2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ านวน 18 ราย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จ านวน 18 ราย และสรุปคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุน

จ านวน 18 ราย  

1.2 พิธีตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา2564 ในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่25มี.ค.2565 

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

  1.3 พิธีมอบทุนการศึกษา  ด าเนินการประจ าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ดังนี้ 

 - พิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2564 ร่วมกับโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองดี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ในวันที่25ก.พ.2565 เวลา18.00-21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

จ านวนผู้เข้ารับมอบทุนจ านวน 18 ราย  
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ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ในระยะเวลา 2 เดือนก.พ.-มี.ค.ได้ด าเนินการสรุปดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในวันที่16 มี.ค. 2565 เวลา 

13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น2 ส านักงานอธิการบดี1ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

2. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าปีการศึกษา2564 วันที่ 21 มี.ค.2565 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น3ส านักคอมฯในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่าน Zoom ไลฟ์สด และผ่านเพจกยศ.มอบ.มีจ านวนผู้เข้าร่วม 750 ราย 

3. งานบริการนักศึกษาพิการ  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษานักศึกษา

พิการ ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 2 โครงการ เรียบร้อยแล้วรายละเอียด ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อเร่ือง/โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

จ านวนเงิน
อนุมัติ(บาท) 

จ านวนเงิน 
ใช้ไป 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสรมิ
การศึกษานักศึกษาพิการ 
และศึกษาดูงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

12-13 
กุมภาพันธ์ 
2565 

ศึกษาดูงานท่ีบริษัท เอส 
เอส การสุรา จ ากดั ณ 
อ.สว่างวีระวงศ ์ และ
ห้องประชุมเขื่อนสริิน
ธรณ ์

17 49,470.00 รวมใช้ไปท้ัง2
โครงการ จ านวน 

63,109.00 

     3,651.00 

2 โครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบคุลิกภาพ
และการสื่อสารเพื่อความเป็น
เลิศ ส าหรับนักศึกษาพิการ 

26 
กุมภาพันธ์ 
2565 

ห้องประชุมU2 โรงแรม
ยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

25 17,290.00 

 รวม 66,760 63,109.00 3,651.00 
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4. งานสุขภาวะจิตนักศึกษา    

  4.1 ให้ค าปรึกษานักศึกษาจ านวน 3 ราย  คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 

4.2 งานสุขภาวะจิตนักศึกษา ได้วางแนวทางในการด าเนินงานดูแลและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่วางแผนส่งเสริม ป้องกัน สุขภาพจิตนักศึกษา ให้มีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ ห่างไกลจากภาวะเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย โดย
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการส ารวจสุขภาวะจิตของนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะส ารวจและเก็บข้อมูลจ านวน 
3 ครั้ง/ปี  ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด าเนินการส ารวจครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลหลังสอบปลายภาคของภาคการศึกษา
ปลาย 1 สัปดาห์ และอยู่ระหว่างการด าเนินงานเก็บข้อมูลให้นักศึกษาทุกคณะตอบแบบส ารวจสุขภาวะ Online 
ได้ทั้ง PC และ Smartphone  ทั้งนี้เริ่มท าแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2565  
   5. งานบริการสถานกีฬา   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ได้เปิดให้บริการสนามกีฬา

กลางและลานบึกบึน สนามเทนนิส จ านวน 3 สนาม โดยตั้งจุดคัดกรองและบันทึกจ านวนผู้ใช้บริการบริเวณ

ทางเข้าสนามส่วนสนามกีฬาอ่ืนๆ ยังปิดให้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 ตามค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2149/2565    

5.1 รายงานความถ่ีในการเข้าใช้บริการสนาม รายละเอียดตาม ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการสนาม     

 
สนามที่ให้บริการ 

 

ช่วงเวลา  

16.30 -17.00 น. 17.01 -17.30 น. 17.31-18.30 น. 18.31-19.00 น. 19.01-19.30 น. 

1.ลานกิจกรรมบึกบึน(จ านวนคน) 665 คน 1,045 คน 1,060 คน 184 คน 6 คน 
2.สนามกีฬากลาง(จ านวนคน) 91 คน 176 คน 654 คน 148 คน 54 คน 

รวม 756 1,221 1,714 332 60 
 
5.2 สนามกีฬากลางปฏิบัติงานรดน้ าด้วยระบบสปริงเกอร์แรงดันสูง จันทร์ พุธ ศุกร์ และตัดหญ้า 

จ านวน 3 ครั้งต่อเดือน (ยกเว้นฝนตกอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
5.3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชาย/หญิง ชั้น 2 อาคารสระว่ายน้ า อยู่ระหว่างด าเนินการ

ทางพัสดุ 
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6. งานผ่อนผันวิชาทหารและสวัสดิภาพนักศึกษา ได้ด าเนินการให้บริการนักศึกษา เดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ดังนี้  
         6.1 สรุปการยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจ าปี 2564 จ านวน 331 ราย 

6.2 ให้บริการส าเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี 85 จ านวน 6 ราย 
6.3 จัดท าฐานข้อมูลหอพักสีขาว https://shorturl.asia/FhOJ7  
6.4 จัดตั้งกลุ่มไลน์ "หอพักเอกชน ม.อุบลฯ"  
6.5 ออกตรวจสายตรวจสารวตัรนักศึกษา 1-28 กุมภาพันธ์ 2565วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์ 

บริเวณรอบหนองอีเจมส์ และสถานกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 17 .00 น. - 20.00 น. 
   6.6 แจ้งคณะทุกคณะทราบกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วง
ของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2565               

  

7. งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา   ด าเนินการให้บริการนักศึกษาในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

2565 มีนักศึกษา ประสบอุบัติเหตุจ านวน 5 ราย   รายละเอียดตาม ตารางที ่3 

ตารางที่ 3 สรุปจ านวนส่งเบิกค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทอาคเนย์ประกัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือน ก.พ.-มี.ค.

2565 

ล าดับ อุบัติเหตุ  ชื่อ-สกลุ คณะ รหัส 
เบิกสินไหมทดแทน 

(บาท) 
1 อุบัติเหตุเครื่องจักรกลบดนิ้วมือ    นายกนกพล ราษีทอง วิทยาศาสตร ์ 61112240014 560  

 
2 อุบัติเหตุหกล้มเอ็นร้อยหวายขาด   นายศราวุธ วิหาโคต วิศวกรรมศาสตร ์ 63130043765 2290 

3 อุบัติเหตตุกบันได    นางสาวศิรลิักษณ์ สูงยาง บริหารศาสตร ์ 61170742305 1620 

4 อุบัติเหตสุุนัขกัด นางสาวณิชานาฏ รูปประสงค ์ บริหารศาสตร ์ 61170340536 1,753 

5 อุบัติเหตุเส้นเอด็เข่าฉีดขาด 
จากการเล่นกีฬา  

นายศิริวุฒิ สไีม่นาม วิศวะวิศวกรรมศาสตร ์ 61130044461 44,070 
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8. งานกู้ชีพ   ด าเนินการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา 

ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นน าส่งโรงพยาบาล และอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในสถานที่เกิดเหตุ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุจราจร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

2565 จ านวน 66 ราย โดยแบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป จ านวน 51 ราย นักศึกษา จ านวน 14 ราย และบุคลากร

จ านวน 1 ราย และกรณีร้องขอความช่วยเหลือ จ านวน 6 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 4                                                    

ตารางท่ี 4 จ านวนออกปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประจ าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 

จ านวนออกปฏิบัติการ (คร้ัง) 45 21 
ประชาชนท่ัวไป 
 

ป่วยฉกุเฉิน 23 8 
อุบัติเหตุทั่วไป 3 1 
อุบัติเหตุจราจร 11 5 

รวม 37 14 
ร้อยละการให้บริการ 82.22% 66.67% 

นักศึกษา 
 

ป่วยฉุกเฉิน 2 6 
อุบัติเหตุทั่วไป 1 0 
อุบัติเหตุจราจร 4 1 

รวม 7 7 
ร้อยละการให้บริการ 15.56% 33.33% 

บุคลากร 
 

ป่วยฉุกเฉิน 0 0 
อุบัติเหตุทั่วไป 0 0 
อุบัติเหตุจราจร 1 0 

รวม 1 0 
ร้อยละการให้บริการ 2.22% 0.00% 

สรุปผลการตรวจรักษา 

ตรวจกลับ 30 10 
นอนโรงพยาบาล 15 10 
ไม่ประสงคไ์ปโรงพยาบาล 0 0 
ปฏิเสธการรักษา 0 0 
เสียชีวิต ณ จุดเกดิเหต ุ 0 1 
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 0 0 

รวม 45 21 
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9. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย    

งานกีฬาได้ด าเนินการจัดถุงยังชีพและน้ าดื่ม งานกู้ชีพได้ด าเนินการน าส่งถุงยังชีพและน้ าดื่ม ให้
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่กักตัว และน าส่งส าหรับนักศึกษาที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่อาศัยอยู่หอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัย และหอพักภายนอกบริเวณรอบมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ 4 อบต. (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค
, เทศบาลต าบลธาตุ, เทศบาลต าบลค าขวาง และองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่) จ านวนที่จัดส่งทั้งสิ้น 196 ชุด 
  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 

4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565 (งานพัฒนานักศึกษา) 

 

 นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565 ตามที่องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2537  ซึ่งข้อบังคับ
ดังกล่าวมีการบังคับใช้เป็นระยะเวลานาน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับยังไม่สอดคล้องในสภาพการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าโครงการแก้ไขข้อบังคับฯ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยคณะท างานทบทวนฯได้เริ่มด าเนินการประชุมแก้ไข/ยกร่างข้อบังคับฯ ตั้งแต่
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะท างานทบทวนข้อบังคับฯ ที่ประชุม
องค์การนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
                    ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา โดยคณะท างานทบทวนข้อบังคับฯ จึงขอแจ้งว่าได้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565” ประกาศ 
ณ  วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    หมวด 1  วัตถุประสงค์ 
                    หมวด 2  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา 
                    หมวด 3 การจัดส่วนการบริหารกิจการของนักศึกษา 
                              ส่วนที่ 1  สภานักศึกษา 
                              ส่วนที่ 2 องค์การนักศึกษา 
                              ส่วนที่ 3 สโมสรนักศึกษาคณะ 
                    หมวด 4 ชมรมและชุมนุม 
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                              ส่วนที่ 1 ชมรม 
                              ส่วนที่ 2 ชุมนุม 
      หมวด 5 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
      หมวด 6 การจัดการเลือกตั้ง 
          ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
                              ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
                              ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรคณะ 
                    หมวด 7 อาจารย์ที่ปรึกษา 
                    หมวด 8 การเงินและงบประมาณ 
                    หมวด 9 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
                    หมวด 10 บทลงโทษ 
                    บทเฉพาะกาล 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2565” ตาม
ลิ้งค ์https://bit.ly/3D8L6zH 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
4.4 ฉบับร่าง ปฏิทินด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนา

นักศึกษา) 
นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ ฉบับร่าง ปฏิทินด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามที่งานพัฒนานักศึกษา ได้ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีอัตลักษณ์  (สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม) ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงได้จัดท าฉบับร่างปฏิทินการศึกษา ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยได้แจ้งหน่วยทุกงานที่เกี่ยวข้องในส านักงานพัฒนานักศึกษา ตามลิ้งค์ https://bit.ly/34s1m1Lความละเอียด
ทราบแล้วนั้น  ทั้งนี้ งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานพัฒนา ได้จัดท าฉบับร่างปฏิทินการศึกษา ด้านกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยได้หารือร่วมกันกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1) 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
 

https://bit.ly/3D8L6zH
https://bit.ly/34s1m1Lความละเอียดทราบแล้วนั้น
https://bit.ly/34s1m1Lความละเอียดทราบแล้วนั้น
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4.5 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (งานพัฒนา
นักศึกษา) 
นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ  รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ตามที่งานพัฒนานักศึกษา สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษามี
หน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้การท ากิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวกในการจัดท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
                    ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา  สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้   
                    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2564 จ านวน  4 กิจกรรม     
                    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน  10 กิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนธันวาคม  2564 จ านวน  12 กิจกรรม  
                    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 2565 จ านวน  6 กิจกรรม    
                    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ านวน  8 กิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม 2565 จ านวน  7 กิจกรรม  
ตามลิ้งค์ https://bit.ly/3iI9Vcp 
 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
เอกสารแนบ 2 ในตาราง ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการใหญ่ โดยแยกเป็น แข่งขันรกับี้ แข่งขันฟันดาบ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสะดวกกับการรายงานต่างๆ  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
4.6 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนานักศึกษา) 
นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ  แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทน
มหาวิทยาลัย เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564  
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือรับรางวัล

https://bit.ly/3iI9Vcp
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พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยให้สถาบันต่างๆที่อยู่ในเขต
ภูมิภาค ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาในระดับสถาบัน เพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับภาคต่อไป  โดย
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
ระดับสถานศึกษา ให้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จ านวน 1 คน และนักศึกษาพิการ จ านวน 1 คน ส่งข้อมูลให้ระดับ
ภาคฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565  ถึงเวลา 24.00 น. 
ระดับภาค  ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินระดับภาคฯ ส่งข้อมูลผลการพิจารณาให้ อว. ภายใน 1 
เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักศึกษาฯ สรุปผลการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ
อ านวยการฯ ภายในวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565 
                    รางวัลที่จะได้รับ  ส าหรับนักศึกษาปกติ/นักศึกษาพิการ ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละขนาดสถานศึกษา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ระดับอุดมศึกษารางวัล
ละ 30,000 บาท/รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ /เกียรติบัตรชมเชยจาก อว.โดยงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทุกคณะทราบ และคณะได้จัดส่งนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งงานพัฒนานักศึกษา ได้
ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนจากทุกคณะและผู้แทนจากส านักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักศึกษาปกติ ที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
นางสาวพนัชกร    บุญพุฒ     ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์                   
นางสาอนุชรา    ชาบุญเรือง   ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายชัยอนันต์   สัจจาวาท     ชั้นปีที่ 4  คณะเกษตรศาสตร์         
ซึ่งการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 การศึกษาเล่าเรียน 
1.2 การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 
1.3 สุขภาพอนามัย 
1.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
2.  กิจกรรม/ผลงานดีเด่น 

2.1 ความมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
2.2 ความมีคุณภาพท่ียอมรับต่อสังคม 
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2.3 ความมีคุณธรรมดีงานและสร้างสรรค์ 
2.4 ความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 
2.5 ความโดดเด่นของผลงาน 
2.6 ความยากของผลงาน 

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่น้อยกว่า 2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 
ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00 
ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า 3.50 
ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากคณะกรรมการทุกคนเรียงล าดับสูงสุดจากกรรมการในแต่ละเขต 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวเป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัย คือ นายชัยอนันต์  สัจจาวาท  ชั้นปีที่  4 คณะเกษตรศาสตร์เป็นตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาคต่อไป  ซึ่งงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้บันทึก
ข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์ www.mhesi.go.thในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และจัดส่งข้อมูลฉบับจริงทางไปรษณีย์
ในวันที่  28 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และจั กได้น านั กศึกษาเข้ ารับการสัมภาษณ์  ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  ในล าดับต่อไป 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
4.7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนานักศึกษา) 
นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามที่งานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 แทนคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฯชุดเก่าที่ได้หมดวาระลง โดยจัด
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2565 ดังนี้ 
กิจกรรม  : น าเสนอนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ (Live สด) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ณ  ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กิจกรรม : เลือกตั้งทั่วไป (แบบออนไลน์) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-17.00 น 
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ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2565 (แบบออนไลน์)  http://202.28.50.11/std_election 
โดยมีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  จ านวนผู้ใช้สิทธิ  5,786  คน คิดเป็น 
39.71% จากนักศึกษาทั้งหมดในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 14,571 คน และมีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สภานักศึกษา จ านวนผู้ใช้สิทธิ  5,367  คน คิดเป็น 36.83%  จ านวนทั้งสิ้น 14,571 คน  ซึ่งเปิดประชุมสภา
นักศึกษาสมัยแรก ครั้งที่ 1/2565   ในวันที่  21 มีนาคม 2565  เวลา 17.00 น.  ณ   ห้องประชุมศรีเมืองใหม่     
ม.อุบลฯ เพ่ือลงคะแนนเลือกสมาชิกสภานักศึกษา ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และต าแหน่งอื่นๆต่อไป  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งแรก 
                    ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภา
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 ผลการลงคะแนน สมาชิกสภานักศึกษา 

คณะ     จ านวนผู้ใช้สิทธิ์ (คน) 
ศิลปศาสตร์         768 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    93 
รัฐศาสตร์             566 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  360 
เภสัชศาสตร์       233 
พยาบาลศาสตร์      272 
บริหารศาสตร์       546 
นิติศาสตร์                      74 
เกษตรศาสตร์     464 
วิทยาศาสตร์       670 
วิศวกรรมศาสตร์           821 
รวมจ านวนผู้ใช้สิทธิ ์    5,367 

  แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสุประสิทธิ์  ชิณวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ 
ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายสิทธิชัย  ท้าวภชุฌงค์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
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4.8 รายงานการด าเนินงานของหน่วยงาน (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือทราบรายงานการด าเนินงานของหน่วยงาน 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่ในการประสานและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และชอบด้วยกฎหมาย มีการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และด า เนินกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างความรักและความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับสถาบัน  
ดังนั้น งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท ารายงานการด าเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ประจ าเดือน มกราคม – มีนาคม 2565 ดังตอ่ไปนี้  

จ้างงานระหว่างเรียน 
กิจกรรมสัมพันธ์ (ศิษย์เก่า,นศ.ปีสุดท้าย) 
สมาคม ศก. ม.อุบลฯ / ชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ 
การติดตามข้อมูลศิษย์เก่า 
การติดตามข้อมูลนักศึกษา                   
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ                                       
แนะแนวและจัดหางาน                                                
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน                                            
ประกันคุณภาพ/EdPEx                                               
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน    

รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 2) 
 

ข้อเสนอแนะที่ประชุม  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้เ พ่ิมเติมงบประมาณปัจฉิมนิเทศที่หายไป            
จากงบประมาณที่ใช้ โดยให้แยกแหล่งงบประมาณปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษา รุ่นพ่ีปี 4 เข้าร่วม
น้อยมาก ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 2 และ3 ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไปต้องหาแนวทางให้มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
 



20 
 

 

4.9 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ มีนาคม 2565 (งานบริหารทั่วไป) 
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือทราบ รายงานผลการเบิกจ่าย ณ มีนาคม 
2565 ตามที่งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ 
ของส านักงานพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2565  ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองแผนงาน เป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น  22,688,200.00 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ความละเอียด
ทราบแล้วนั้น    ดังนั้น งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2565 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565)  รายละเอียด
ตาม (เอกสารแนบ 3) 
 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 14 โครงการ โดยภาพรวมอยู่ระหว่างด าเนิน ทั้งนี้  โครงการ 12,13 ใส่หมายเหตุ           
ชี้แจงรายการจ านวนงบประมาณ 46,070 บาท มอบคุณกฤษกร ปาริโชติ แจ้งรายการดังกล่าว และให้งานกีฬา     
ใช้ เงิน งบประมาณ คงเหลือสะสมที่ ผู กพันจ านวน 800,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  300,000 บาท                
เร่งด าเนินงานซ่อมแซม เช่น สระว่ายน้ า ซ่อมประตู สนามเทนนิส โดยให้ประเมินสถานการณ์ ส่วนตาข่ายสนาม
เทนนิสให้รีบด าเนินการเพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานในช่วงเปิดภาคการศึกษา และมอบคุณอาชัญณัฐ ทัพอาสา  
ด าเนินงานด้านกีฬา 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.10 แผนเผชิญเหตุและแผนการซ้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า (งานกีฬา) 
นายชาญชัย พลสินธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  เสนอเรื่องเพ่ือทราบ แผนเผชิญเหตุและ
แผนการซ้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า ตามที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
การให้บริการสถานกีฬาทั้งอาคารกีฬา และสนามกีฬากลางแจ้ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเป็นแนวทางและข้อ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการตามอาคารกีฬา สนามกีฬาในช่วงเวลาปฏิบัติงานให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ จึงขอเสนอแผนเผชิญเหตุและการซ้อมให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า ตามเอกสารประกอบ 1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สระว่าย
น้ ายอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 4) 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
การจัดท าแผนเผชิญเหตุและแผนการซ้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าเพ่ือให้การช่วยเหลือได้ทันท้วงที 
หากมีผู้ประสบภัยทางน้ า ซึ่งเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ หมุนเวียนต่อไปเรื่อย ๆ มอบหมายงานกีฬาเสนอหนังสือเปิดใช้สระว่ายน้ า อย่างเป็น
ทางการ จากการตรวจรับหลัง วันที่ 31 มีนาคม 2565 น้ าต้องเติมเต็มภายในเดือนเมษายน 2565 การ์ดต้องมีอายุ
ไม่เกิน 50 ปี การประกาศเปิดศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอการประกาศจากจังหวัดอย่าง
เป็นทางการ  
 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 
4.11 ผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของงบก่อสร้างโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย         
(หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา) 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอเรื่องเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงาน ความคืบหน้าของงบก่อสร้างโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (แทน) หัวหน้าส านักงาน
พัฒนานักศึกษา          
 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
การส ารวจรายงานที่จะของบประมาณของงานกีฬา พิจารณาหาใบเสนอราคา ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย 8 
รายการ แบบรูปสนามฟุตซอล ส ารวจเพ่ิมเติมการปรับโซนสนามกีฬา เพ่ิมสนามบาสเกตบอล งบสปริงเก้อระบบ
น้ าของสนามรักบี้ จัดเตรียมใบเสนอราคาส่วนสนามตะก้อ ระบบไฟฟ้า อัฒจรรย์ เก้าอ้ียาว 12 ตัว เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.12 ตารางฝึกงานและแผนงานมอบหมายนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์ 
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพ่ือทราบ  ตารางฝึกงานและแผนงาน
มอบหมายนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.19/01320          
ลงวันที่  18  มีนาคม 2565 คณะรัฐศาสตร์ ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารายงานตัวฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ             
จ านวน  2 ราย คือ นางสาวชลธิชา  จ าใบรัตน์ และนายวิชานนท์ แก้วเมืองกลาง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 29 พฤษภาคม 2565 นั้น เพ่ือให้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมภารกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา       
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งานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้เสนอตารางฝึกงานและแผนงานมอบหมาย จึงขอเสนอตารางฝึกงานและ
แผนงานมอบหมาย ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไป จักแจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานหลังจากที่นักศึกษาได้
เข้าฝึกงานตามตารางฝึกงานและแผนงานมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ผ่าน Google dive รานละเอียดตาม      
(เอกสารแนบ 5) 
 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
การหมุนเวียนเพ่ือให้ปฏิบัติงานงานไปพร้อมกันของนักศึกษาฝึกงาน จักได้รับทราบงานภายใต้ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา เช่น งานด้านบุคคลและงบประมาณ งานบริการสวัสดิการนักศึกษา การบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
งานอย่างไรเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ งานพัฒนานักศึกษาได้รับทราบถึงการประเมินผลโครงการ งานศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ให้หัวหน้างานพิจารณาความเหมาะสมในการฝึกประสบการณ์ และ
พิจารณาฝึกงานตามที่รับมอบหมาย และให้ปฏิบัติงานเป็นการท างานระหว่างเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา หลังเวลา 16.30 น. 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.13 รายงานการจัดท าวารสารออนไลน์ 
นายณัชนนท์ โสสิงห์ ผู้ช่วยหวัหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือทราบ รายงานการจัดท า
วารสารออนไลน์ ดังนี้  
วารสารฉบับที่ 1 ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว  เดือนมกราคม 2565 
วารสารฉบับที่ 2  อยู่ระหว่างด าเนินการ     เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
วารสารฉบับที่ 3  เดือนเมษายน  2565 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 พิจารณาก าหนดส่งข้อตกลงประเมินปฏิบัติราชการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารทั่วไป) 
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ก าหนดส่งข้อตกลงประเมิน
ปฏิบัติราชการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565  
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ตามที่งานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานด้านงานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ความทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี   งานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ส านักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาพิจารณาก าหนดส่งข้อตกลงประเมินปฏิบัติราชการ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เพ่ือ
รองรับการจัดท าข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักงานอธิการบดีในระบบ DMS ทั้งนี้ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไขตาม
แบบข้อตกลงของส านักงานอธิการบดี ซึ่งหากด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจักแจ้ง ประชุม / อบรม Online 
ให้กับบุคลากรส านักงานอธิการบดีให้ทราบในแนวทางการด าเนินงานอีกครั้ง และจะเริ่มใช้งานในรอบการประเมิน 
ครั้งที่ 2/2565 
 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
ให้บุคลากรทุกคน จัดท าข้อตกลง ลงในระบบ DMS ในรอบการประเมิน 2/2565 ส่งภายใน 30 เมษายน 2565  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
5.2 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนานักศึกษา) 
นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา        
ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2565        
 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
การจัดท าปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 จะน าเสนอกรรมการพัฒนานักศึกษา และน าเสนอเข้าที่ประชุม กบม.
ต่อไป กิจกรรมที่ปรากฏในปฏิทินเป็นกิจกรรมที่กระทบกับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมสุนทรพจน์ 21 พ.ค.
2565 กิจกรรมรับน้อง ต้องจัดก่อน 2 สัปดาห์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ หากจัดทั้งวันจะกระทบการเรียน
การสอนได้ ทั้งนี้ให้ปรับแก้ไขเวลา เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยให้พิจารณาจาก (ร่าง) ประกาศรับน้องเพ่ือ
ความสอดคล้องกับกิจกรรมขององค์การนักศึกษา กิจกรรมบึกบึนเกมส์ เป้าหมายเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา 
English Corner จัดร่วมกับชมรมวิชาการ ส่วนด้านวิชาการ ของกองบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมรับน้อง ไหว้ครู 
กันเกราเกมส์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนระบุวันที่ให้ชัดเจน ให้ปฏิทินกิจกรรม
โครงการแยกออกมาต่างหาก  กิจกรรม Open House ubu อาจไม่มีงบประมาณให้บุคคลภายนอกเข้ามา        
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อาจท าพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์จะสะดวกในการเกณฑ์ผู้เข้าร่วมเข้ามาร่วมกิจกรรม กีฬาองค์การ ผ่อนผันทหาร 
ลอยกระทง Music เพ่ือนช่วยเพ่ือน (สอบกลางภาค) ต้องระบุรายละเอียดและมีรายวิชาใดบ้าง ระบุวันที่          
ไตรกีฬาเกมส์ ควรขยับเวลาจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้นจากก าหนดเวลาเดิม ควรลงรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจนเพ่ือให้
มองเห็นการจัดกิจกรรม 1) ว่ายน้ า 2) วิ่งมาปั่นจักรยาน และ 3) วิ่ง (กรีฑา) เข้าเส้นชัย ไม่ควรจัดกิจกรรมสัปดาห์
สุดท้ายก่อนสอบ เพราะนักศึกษาจะไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม และให้งดกิจกรรมสัปดาห์สุดท้ายการเรียนการสอน 
และให้ทุกงานปรับแกไ้ขเวลาในปฏิทินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบทุกงานด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
5.3 พิจารณาแผนการด าเนนิงานในไตรมาส 3 ของส านักงานพัฒนานักศึกษา (เมษายน-มิถุนายน 2565)         
(งานบริหารทั่วไป) 
นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา แผนการด าเนินงานในไตรมาส 
3 ของส านักงานพัฒนานักศึกษา (เมษายน-มิถุนายน 2565) ตามที่งานบริหารทั่วไป ได้เสนอที่ประชุมส านักงาน
พัฒนานักศึกษา เรื่อง แผนการ ด าเนินงาน (ล่วงหน้า) ของหน่วยงานรายเดือน และได้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา เพ่ือให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษาได้รับทราบแผนงานในเดือนถัดไป สามารถ
ก ากับติดตาม  การด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง รองรับการบริการนักศึกษาใน
ด้าน ต่าง ๆ ของส านักงานพัฒนานักศึกษาได้ ประกอบกับที่ประชุมหัวหน้างานทุกงานได้ขอปรับรูปแบบการ
รายงานให้จัดท าข้อมูลเรียงตามวันเวลาที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะไม่แล้วเสร็จในเดือนที่
ได้มอบหมายความ    ทราบแล้วนั้น 
          งานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาแผนการด าเนินงานใน       
ไตรมาส 3 ของส านักงานพัฒนานักศึกษา (เมษายน-มิถุนายน 2565) และติดตามข้อมูลในแผนงาน รายละเอียด 
(เอกสารแนบ 6) 
 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
แจ้งหัวหน้างานทุกงานด าเนินการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์มก าหนด ตามที่ได้ประชุมหัวหน้างาน
ทุกงานเรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าของแต่ละหน่วยงาน เช่น ฐานข้อมูลจ้างงานระหว่างเรียน 
จะแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษา คงเหลือประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา และการต่ออายุชมรม เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ด าเนินการตามที่มอบหมาย 
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5.4 สรุป ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา (หัวหน้างานส านักงานพัฒนา
นักศึกษา) 
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา สรุป 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา ตามท่ีได้แชร์ข้อมูลไดร์ทให้ทุกงานภายใต้
ส านักงานพัฒนานักศึกษากรอกข้อมูลสรุป ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับงานแล้วนั้น พบว่าการกรอก
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน จึงขอให้ทุกงานด าเนินงานให้เรียบร้อย เพื่อให้ทุกคนสามารถสืบค้น ค้นคว้า ได้อย่าง
รวดเร็ว และน าข้อมูลไปด าเนินงานแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด าเนินการโดยด่วน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 การจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา งวดที่ 2 (เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน 2565) 

นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งเรื่องอ่ืนๆด้วยส านักงาน
พัฒนานักศึกษา มีการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การ
บริหารจัดการงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรม
โครงการ งวดที่ 1/2565 ระยะเวลา 8 เดือน   (ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 ) แล้วนั้น โดยแผนงาน
กิจกรรมโครงการด าเนินการโดยส านักงานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมสังกัดสโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2565 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ  จัดส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับงบสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
งวดที่ 2 (เดือนมิถุนายน - เดือน กันยายน2565) ได้ที่งานพัฒนานักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดรับข้อเสนอโครงการตามปฏิทินที่ก าหนด 
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6.2 การปรับเปลี่ยนหัวหน้างานเพื่อรองรับการเปลี่ยนเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ตามการแบ่ง
ส่วนโครงสร้างภายในของส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี แบ่งส่วนโครงสร้าง ออกเป็น 4 ส่วนงาน 
คือ งานบริหารทั่วไป  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนานักศึกษา สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ของส านักงานพัฒนานักศึกษา การบริหารงานเกิดความคล่องตัว และการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอปรับเปลี่ยนหัวหน้างานตามการแบ่งส่วนโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป                         จากเดิม นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ เป็น นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์ 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    จากเดิมนางสาวรมิตา  ผูกรักษ์ เป็น นางอมร  วิชัยวงศ์ 
งานพัฒนานักศึกษา                      จากเดิมนางอมร  วิชัยวงศ์ เป็น นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์                      เป็นนางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 เป็นต้นไป 

6.3 แนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักศึกษา 

นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ตามที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา          
มีพันธกิจหลัก คือ  

1.พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน ให้มีทักษะและอัตลักษณ์ 
สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  

2.จัดบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย  

3.ด าเนินการด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

4.สร้างองค์กรคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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เอกสารแนบ 1 
 

 
 
 



29 
 

 

 

 



30 
 

 

 

 



31 
 

 

เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3  
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เอกสารแนบ 4 
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เอกสารแนบ 5 
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เอกสารแนบ 6 
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