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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  30  มกราคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

              ๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป… 
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๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๙. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงจันทร์ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. นายภาคภูม ิ สืบนุการณ์       รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๖ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
            ๑๐ ท่าน… 
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๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๗ ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ               
การประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

           

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  
           

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึง
เห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไป
ด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร 
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  
    และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       ประธานแจ้ งที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ือทราบ   ด้ ว ย เมื่ อ วั นที่  22 มกราคม 2564                      
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวร
โดยเร็ววัน   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
           ๑.๑.๔  ขอขอบคุณ...
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 ๑.๑.๔  ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ประจ า ครบวาระการ 
   ด ารงต าแหน่ง 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ   ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 
ประจ า จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ  ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  นายประดิษฐ์ -          
แป้นทอง  และนายพัน  พงษ์ผล  ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  และขอถือโอกาสนี้
ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ทั้ง 4 ท่าน  ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลืองาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังว่าจะร่วมท าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 มาตรา 12 ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด า รงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย  จึงขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และที่ประชุมได้เสนอ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   มติที่ประชุม         รับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ๑.๑.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ ตามที่ น โยบายของสภามหาวิทยาลั ย                                

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือให้จัดท า ร่าง นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะต่อไปด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่บัญญัติอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่วางนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                        
ตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ นายสภามหาวิทยาลัยจึงขอให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประธาน และ 

  กรรมการ… 
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กรรมการจัดท า ร่าง นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ด้าน คือ                 
ด้านการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ มอบคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ด้าน 
ประชุมเพ่ือจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนในเบื้องต้น และน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ด้านต่างๆ ดังนี้ 

ก. ด้านการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.  ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต    ประธานกรรมการ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   กรรมการ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ                

๑.  นางสีลาภรณ์  บัวสาย    ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล    กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ในส่วนของคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีเสนอรายชื่อ เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป 
 

   ๑.๑.๗  แนะน าแนวทางเพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
             ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามท่ีสภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีผู้ติด
เชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะในการ
ระบาดระลอกที่ ๒ ยิ่งส่งผลต่อการด ารงชีพของประชาชน การประกอบธุรกิจในภาคเอกชน และการเงินการคลังใน
ภาครัฐ โดยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้
ดังนี้  

ประเด็นที่ ๑ จ านวนนักศึกษาลดลง ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับหลายมหาวิทยาลัย มิใช่แต่เพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแห่งเดียว ซ่ึงเมื่อจ านวนนักศึกษาลดลงย่อมส่งผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลงด้วย 

ประเด็นที่ 2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  
(Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม ๒๕64 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ประมาณการ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ของประเทศไทยในปี ๒๕64 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ปรับลดจาก
คาดการณ์เดิมร้อยละ 4.5 ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศที่อาจลดลงด้วย   

 
       ประเด็นที่ 3… 
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ประเด็นที่ 3 รายจ่ายด้านบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ซ่ึงสวนทางกับงบประมาณรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ 
หากรัฐบาลมีนโยบายให้การปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุเข้ารับ
ราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 255๗ อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่จะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเงินรองรับ
นโยบายดังกล่าว  

ประเด็นที่ 4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถประหยัดได้ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวให้น้อยที่สุด   

ประเด็นที่ 5  การใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  ซึ่งประเด็นนี้           
สภามหาวิทยาลัยได้พยายามกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงาน แต่ผลการด าเนินงานยังไม่สามารถด าเนินการได้มากนัก 
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดมีเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางป้องกันเพ่ือให้ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุด 
 

     จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 

       ๑.๒.๒  ความก้าวหน้า... 
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๑.๒.๒  ความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ 
    พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑              
ณ จังหวัดอุบลราชธานี และมีข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามบันทึกที่                   
นร. ๑๑๑๒/๔๕๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติการของรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีข้อสรุปผลการปฏิบัติงาน ความเห็นข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความว่า ให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้บูรณาการเชื่อมโยงกับโครงการโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร                          
(Pilot Plant) จากนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการด าเนินการตามมติและข้อสั่งการ
ดังกล่าว โดยมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยินยอมให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยบริเวณทิศตะวันออกของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เยื้องกับสนามกีฬากลาง จรดถนนทางไปส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางคณะ
เกษตรศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๙.๓ ไร่ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว พร้อมกับมีหนังสือยินยอมให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๒๙/๘๖๙๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ประกอบการขอรับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากส านักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อย่างไรก็ตามการเสนอขอรับงบประมาณ
ในปีดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นการจัดตั้ งศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up จึงเป็นอันตกไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการควบรวมส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มีสังกัดกระทรวงเดียวกัน และในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวง อว. ได้มีการเสนอโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ซึ่งมีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีร่วมเป็นเครือข่าย ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการและวงเงิน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลารวม ๓ ปีงบประมาณ วงเงินรวม ๑,๖๓๐.๒๖ ล้านบาท  

ต่อมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าเสนองบประมาณด าเนินโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
งบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบลเมืองศรีไค                   
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
และส านักงบประมาณมีมติเห็นชอบงบประมาณดังกล่าว โดยได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ปีงบประมาณ 
คือ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๖๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
และผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๒๕๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้าน-            
หกแสนบาทถ้วน) 

เพ่ือเตรียม… 
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เพ่ือเตรียมการด าเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดจ้างผู้ออกแบบอาคารศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสัญญาจ้างออกแบบมีระยะเวลา ๗๕ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ด าเนินการออกแบบแล้วเสร็จ พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการจัดจ้าง ได้แก่แบบรูปรายการ
ก่อสร้าง รายการประกอบแบบ รายละเอียดงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง รายการค านวณทางด้านวิศวกรรม                      
แบบแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างฯ และขอบเขตงานจ้างฯ แล้วเสร็จ พร้อมนี้ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วดังนี้ 

(๑) หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหนังสือเลขที่ อว ๐๖๐๔/๕๔๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือยืนยันการ
ให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้เคยมีหนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารไปแล้วครั้ง หนึ่ง 
คือหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๒๙/๘๖๙๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่จะต้องท าหนังสือยินยอมไปอีกครั้ง
เนื่องจากมีการควบรวมหน่วยงานประกอบกับชื่อของอาคารในการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง 

(๒) หนังสือขอส่งแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๔/๕๖๙๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือน าส่งแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบการ
ด าเนินงานทั้งหมด ให้ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ด าเนินการต่อไป 

ต่อมา ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือเลขที่ อว 0212/6404 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563       
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับมหาวิทยาลัยฯ  และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
การประสานงานได้เสนอขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละสาขาโดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อท่านอธิการบดีอนุมัติ 
ตามหนังสือเลขที่ อว 0604.1.4.3/6297 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พร้อมนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่ง
รายชื่อคณะกรรมการงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือเลขที่ อว 0604/6041 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการ
ต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 317,000,000 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 63,400,000 บาท (หกสิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และปีงบประมาณ 2565 จ านวน 253,600,000 บาท                   
(สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน) 

2. การออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จและด าเนินการจัดส่งแบบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                   
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเตรียมจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมชุดต่างๆ              
ตามการร้องขอจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว และขณะนี้ก าลังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะด าเนินการที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

   มติที่ประชุม...  
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 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

  ๑.๒.๓  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
    ภายนอก ไตรมาสที่ 1 

      ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบ
อ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 4 โครงการ  เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
4,679,900 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็นเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา          
จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 4,669,900 บาท  (สี่ล้านหกแสนหกหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทรายรบั 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทนุ 

งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้แล้ว 

ขอตั้ง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= (6)+ 

(7) 
1. เงินบริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึกษา 

1.1 ส านัก
วิทยบริการ 
 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก
(เงินบริจาค) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
สุรศักดิ์  บุญอาจ 
อาจารย์ประจ า
คณะศิลปศาสตร์ 

10,000 - 10,000 10,000 

รวม เงินบริจาคหรอืเงินทนุการศกึษา - 10,000 10,000 
2. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

2.1 
ส านักงาน
ส่งเสริม
งานวิจัย 
 
 
 
 
2.2 คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 

2.1.1 โครงการ การ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลส าหรับการจับคู่
อุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรใน
จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษ 
 

2.2.1 โครงการการ
ผลิตแคโรทีนอยด์ใน
จุลสาหร่ายสีเขียว 
Chlorococcum 
humicola ในการ
เลี้ยงแบบระบบปิด 
 

2.2.2 โครงการการ
พัฒนาหัวเตาใน
กระบวนการกลั่น
ส าหรับอุสาหกรรม
สกัดน้ ามันไม้ 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 
 
 
 
 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
 
 
 
หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถ
ด้านการแข่งขันของ
ประเทศ (บพช.) 

2,890,000 
 
 
 
 
 
 

 
550,000 

 
 
 
 

 
 
 
1,698,400 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

2,421,500 
 
 
 
 
 
 

 
550,000 

 
 
 
 

 
 
 

1,698,400 
 
 

 

2,421,500 
 
 
 
 
 
 

 
550,000 

 
 
 
 

 
 
 

1,698,400 
 

รวม เงินสนับสนนุการวิจัย  4,669,900 4,669,900 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ - 4,679,900 4,679,900 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1  จ านวน 4 โครงการ                  
เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 4,679,900 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
    เภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการ
ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. เพ่ือสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการ

สอนด้านเภสัชศาสตร์ 
ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ   

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

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

 
 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  เลขที่ 1/1 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
โทรศัพท์  02-9430935-7, 02-9464442 โทรสาร 02-5107874, 02-9464303 
Website http://www.chumchon.co.th 
Email compharm@chumchon.co.th 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     2.2 เพ่ือสร้าง… 

mailto:compharm@chumchon.co.th
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2.2 เพ่ือสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอน 
ด้านเภสัชศาสตร์  

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๑) สร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการสร้างงานวิจัยของบริษัทให้รองรับการ 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๓) ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน 

ฉบับนี้ 
ภารกิจของของบริษัท  
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้าน        

เภสัชศาสตร์  
(๓) ด าเนินการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

ฉบับนี้ 
4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด  

(มหาชน) 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความ
ร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ข้อความใน ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือ                         
ด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ                     
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  ดังนี้ 

๑) ข้อ ๒.๑ บรรทัดที่ ๑ จากเดิม “บทบาทและหน้าที่” เป็น “การด าเนินการตามความร่วมมือที่
ตกลงตามบันทึกข้อตกลงฯ นี้” 

๒) ข้อ 2.2 บรรทัดที่ ๓ จากเดิม “ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต...” เป็น “ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และ
ขอบเขต...”  

เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบข้อความใน ร่าง บันทึก
ข้อตกลงฯ อีกครั้ง 

๒. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกในโอกาสไป
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมภารกิจของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก และอาจรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลหรือเอกสารต าราทางวิชาการด้วย 

 

             มติที่ประชุม...  
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 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

  ๑.๒.๕  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก  

2. เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท  
3. เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี  ให้

ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าท างานที่ร้านค้าบิ๊กซีของบริษัท  
4. เพื่อด าเนินการโครงการอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาขา

ของบริษัทท่ัวประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต 
ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน

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

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

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ  
เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์ 

เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก  

2.2 เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท  
2.3 เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดีให้ 

ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าท างานที่ร้านค้าบิ๊กซีของบริษัท  
2.4 เพ่ือด าเนินการโครงการอื่น ๆ ในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายสาขา 

ของบริษัทท่ัวประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต 
       ๓. ข้อตกลง… 
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๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนด้านบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางการตลาด 
3.2 ภารกิจของบริษัท  

1. สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาท่ีสนใจเข้าสู่อาชีพใน 
อุตสาหกรรมค้าปลีกเพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  

2. พิจารณารับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจ าของบริษัทเป็นกรณีพิเศษโดย 
พิจารณาจากอัตราว่างและปัจจัยอื่น ๆ ที่บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม  

3. จัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานร้านค้าปลีกเพ่ือให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
และเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ อยู่ระหว่างการประสานกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

  ๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าเห็นควรให้เปลี่ยนผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายบริษัท 
บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการนี้ กองกลางได้ประสานกับคณะบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นต้นเรื่องในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการดังกล่าว เพ่ือหารือประเด็นดังกล่าวกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) แล้ว 

ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจากการประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ร่วม
ประชุมต่อไป เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จักต้องให้นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ อีกหนึ่ง

ข้อ ดังนี้ “เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าและการตลาดในภูมิภาคของลุ่มแม่น้ าโขง” 
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ดังนี้  

“สนับสนุนให้เกิดการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์การตลาดในภูมิภาคของลุ่มน้ าแม่โขง”  
๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมภารกิจของบริษัทอีกหนึ่งข้อ ดังนี้ “ให้การสนับสนุนความรู้ด้าน

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการตลาดในลุ่มน้ าโขง” 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
           ๑.๒.๖  การขยาย... 
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     ๑.๒.๖  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ 
   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยนักศึกษายื่นค าร้อง
ผ่านคณะต้นสังกัดเพ่ือขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙               
ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเรียบร้อยแล้วนั้น  ทั้งนี้  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  
ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอรายงานการขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โดยจ าแนกตามคณะสังกัด
นักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๑๙ คน ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน 
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  (๑) นายเกรียงศักดิ์  พันธ์วิไล  รหัสนักศึกษา  ๕๕๑๑๔๐๓๒๑๒  ศึกษาสาขาวิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๘   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  และภาคเรียนที่                    
๒/๒๕๖๓  ซึ่งขอขยายครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา โดยรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ปีการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว   
และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  
 ๑.๒ คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  ๑ คน 
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 (๑) นายฐิติพงษ์  บุญชูมา  รหัสนักศึกษา ๕๖๑๗๔๐๓๘๓๙  ศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การจัดการ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๗   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ นักศึกษายังมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม จ านวน ๒ วิชา     
(หากเรียนไม่ผ่านในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓)   
 ๒. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  (๑) นายอนุวัฒน์  เปพาทย์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๒๙๒  ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
แผน ก แบบ ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 
                ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 ๒.๒ คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๓ คน 
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๒ คน และภาคเรียนที่            
๒/๒๕๖๔ จ านวน  ๑ คน รวมทั้งหมดจ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
         (๑) นายธีราพัทธ์  รฐาหิรัญโรจน์  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๕๖๐๐๒๑  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
แผน ก แบบ ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนและผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว  คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบวิทยานิพนธ์และส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

  (๒)  นายธนัยรัศม์  ฝากไธสงเดชกุล  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๓๖๐๐๑๒  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  แผน ก แบบ ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ  สอบวิทยานิพนธ์และส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
  (๓) นายเดชาธร  อินทะแสง  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๐๕๖๐๐๕๒  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก 
แบบ ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๓   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของหลักสูตรก าหนด สอบวิทยานิพนธ์ และส่งตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 ๒.๓ คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 (๑)  นางสาวอาศิรา  ภูศรีดาว  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๕๑๑๖๐๐๓๙  ศึกษาสาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ แผน ก๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 
 
           ข้อมูลการศึกษา… 
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ได้รับการประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ผ่าน ๘ หน่วยกิต จาก 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร คือ ๑๒ หน่วยกิต  ยังไม่ได้ด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ยังไม่ได้
ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  ยังไม่มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ    
 

 ๓. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๒ คน  ดังนี้ 
 ๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
  โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  (๑) ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๘๐๐๐๖๖  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๖   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่และตีพิมพ์บทความวิจัย การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์  
 ๓.๒ คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑๐ คน  
       โดยขอขยายระยะ เวลาการส า เ ร็ จการศึ กษา ในภาค เรี ยนที่  ๒ /๒๕๖๓  จ านวน  ๑  คน                                  
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๖ คน  และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จ านวน  ๓ คน รวมทั้งหมดจ านวน  ๑๐ คน ดังนี้ 
   (๑)  นางสาวแก้วตา  ดียิ่งศิริกุล  รหัสนักศึกษา ๕๗๑๓๘๐๐๑๖๕  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา            
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์บทความ และตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์  
 (๒)  นางฐิติวรดา  ศรีสุวรรณดี รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๓๒  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย 
แล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  
  (๓)  นายกิตติพงษ์  แสงบุดดี รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๒๗  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   
            ระยะเวลา… 
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 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ  ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และสอบหรือลงทะเบียนเพ่ือวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับการส าเร็จ
การศึกษา 
  (๔) นายวรวิทย์  สงวนพันธ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๗๒  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามท่ีหลักสูตรก าหนดและแก้ไขวิทยานิพนธ์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ  และส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
  (๕) นายปรเมศวร์  สุทธิประภา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๑๐๔  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  สอบวิทยานิพนธ์  และส่งตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
  (๖) นางสาวธนัสนี  สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๑๕๙  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ 
ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๗ หน่วยกิต  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
สอบวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนหรือสอบเพื่อวัดภาษาอังกฤษส าหรับการส าเร็จการศึกษา 
  (๗) นายอัจฉริย์  กรมเมือง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๑๘๘  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 
                ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนและผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบวิทยานิพนธ์ และส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  
 (๘)  นายปริวัชร  นามด้วง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๒๖๓  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔ (ภาคปลาย) 

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  สอบวิทยานิพนธ์  และส่งตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
 (๙) นางปฐมาวดี  ศรีอ่อน รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๒๕๒  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔  (ภาคปลาย) 

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ 
ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑๕ หน่วยกิต  ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  สอบวิทยานิพนธ์  และส่ง
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  
 (๑๐) นายคุณานนต์  ศักดิ์ก าปัง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๒๑๘  ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๔  (ภาคปลาย) 

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว  
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรก าหนด  สอบวิทยานิพนธ์ และส่งตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ 
 ๓.๓ คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
       โดยขอขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  (๑) นางวาริณี  แสงประไพ  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๕๘๐๐๐๑๐  ศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แบบ ๑.๑  
โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษา 
อยู่ในชั้นปีที่ ๕   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ 
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 
 
 
                ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ได้รับการประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ผ่าน ๔๘ หน่วยกิต ครบ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด  ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างรอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการ    
 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นกองบริการการศึกษาได้สรุปรายชื่อพร้อมข้อมูลการขอขยายดังรายงานที่แนบ
มาพร้อมระเบียบวาระนี้  เนื่องจากนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือมติที่ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๔๘๐  
เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุ
ประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของภาคการศึกษา  ทั้งนี้  จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)   
 ๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาลัย  วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว  ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ 
ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓  พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ออกไปอีกครั้งละ ๑  ภาคการศึกษา  
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

(๑)  ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗  และชั้นปีที่ ๘ (รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๒)  ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๙ และชั้นปีที่ ๑๐  (รหัส ๕๔ และ ๕๓) 
(๓)  ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๑๑ และชั้นปีที่ ๑๒ (รหัส ๕๒ และ ๕๑) 
(๔)  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐ และ ๕๙) 
(๕)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และ    

 ชั้นปีที่ ๓  
(๖)  ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 
(๗) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ และชั้นปี 

 ที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๘)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ และชั้นปี 

 ที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗) 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
         ๑.๒.๗  รายงาน… 
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  ๑.๒.๗  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า จะครบก าหนดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งประกอบด้วย  

๑. รองอธิการบดีคนใดคนหนึ่ง         เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้แทนสภาอาจารย์จ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
๓. ผู้แทนคณะซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า จ านวนคณะละหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้ขออนุมัติด าเนินการเลือกตั้งต่ออธิการบดี และ
อธิการบดีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2521/2563  ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า โดยแต่งตั้งให้รองอธิการบดี             
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑   

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดแล้ว  โดยได้
ด าเนินการรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕63 – 11 มกราคม 2564 
คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประจ าคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการเลือกตั้งจนได้ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                        
คณะ/วิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม 2564  และในวันที่ 26 มกราคม 2564  ได้เชิญผู้แทนคณาจารย์ประจ าทุกคณะ
มาประชุมเพ่ือเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน   

 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า ดังนี้ 

 

1. จ านวนผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัย 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 

ล าดับ
ที ่

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

ผู้ที่มีสิทธิ
ลงคะแนน 

จ านวนบัตรที่ลงคะแนน 
ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรดีเลือกผู้แทนคณาจารย์ตามวัตถุประสงค์  บัตรเสีย  

  
  (คน) (คน) ร้อยละ เลือกผู้แทน (ใบ) ไม่เลือกผู้แทน (ใบ) 

๑ คณะเกษตรศาสตร ์ 50 33 66.00  29 4  
๒ คณะเภสัชศาสตร ์ 61 16 26.23 16   
๓ คณะวิทยาศาสตร ์ 134 44 32.84 44   
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๘๐ ๒๐ ๒๕.๐๐ ๑๙ ๑  
๕ คณะพยาบาลศาสตร ์ ๒๙ ๒๒ ๗๕.๘๖ 19 ๒ ๑ 
๖ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ

สาธารณสุข 
๗๖ 

 
๒๐ 

 
๒๖.๓๒ 

 
20 

   
 รวมท้ังสิ้น 430 

 
155 

 
36.05 

 
147 

 
7 
 

1 
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จากตารางข้างต้นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งหมด จ านวน 430 คน                
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งหมด จ านวน 155 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.05 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด โดยคณะที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวน 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ร้อยละ 75.86 และคณะเกษตรศาสตร์ มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 66.00 ตามล าดับ 

 

                             1.๒ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้แทนคณาจารย์
ประจ า 

ผู้ที่มีสิทธิ
ลงคะแนน 

จ านวนบัตรที่ลงคะแนน 

ผู้มาใช้สิทธ ิ
บัตรดีเลือกผู้แทนคณาจารย์ตามวัตถุประสงค์ 

 บัตรเสีย  เลือกผู้แทน ไม่เลือกผู้แทน 

(คน) (คน) ร้อยละ (ใบ) (ใบ) 
๑ คณะศลิปศาสตร ์ 112 30  26.79  20 10   
๒ คณะบริหารศาสตร ์ 62 27  43.55  26 1   
๓ คณะนติิศาสตร ์ 17 16  94.12  16     
๔ คณะรัฐศาสตร ์ 28 25  89.29  22 2 1 
๕ คณะศลิปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 15 11  73.33  9 2   
  รวมท้ังสิ้น 234 109 46.58 93 15 1 

   
จากตารางข้างต้นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งรวมทั้งหมด                               

จ านวน 234 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งหมด จ านวน 109 คน  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.58 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  โดยคณะที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 50  ขึ้นไป มีจ านวน 3 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 94.12 คณะรัฐศาสตร์ มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 89.29 และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 73.33  ตามล าดับ  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รวมทั้งสิ้น จ านวน 664 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จ านวน 264 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.76 

   
ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัย 
       2.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จ านวน 6 คน 

 

ล าดับที่ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายชวลิต  ศิริบูรณ์ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง 
๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  นธะสนธิ์ 
๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

 
 
 

 2.๒ กลุ่มสาขา... 
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2.๒ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 5 คน 
 

ล าดับที่ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
๑ คณะศิลปศาสตร์ นายค าล่า  มุสิกา 
๒ คณะบริหารศาสตร์ นายดุสิต  จักรศิลป์ 
๓ คณะนิติศาสตร์ นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
๔ คณะรัฐศาสตร์ นายขวัญชัย  เกิดแดน 
๕ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกฤษดา  รัตนางกูร 

 

2. ผลการเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งก าหนดวิธีการด าเนินการเลือกตั้ง เป็นไปตามข้อ ๑๓  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด ดังนี้  

   ๑. ให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากคณะ/วิทยาลัย จ านวน ๑๑ คน ทุกคนมาประชุมเพ่ือเลือกกันเอง 
ให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน 

๒. ในกรณีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ประธานกรรมการด าเนินการให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้น
จับสลาก 

 

อนึ่ง  ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการ จ านวน ๒ คน เป็นผู้นับคะแนนและตรวจทานคะแนน ได้แก่  
นายสุขวิทย์ โสภาพล (ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์) และนายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล  (ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์) 

ภายหลังการนับคะแนนเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัย  เพ่ือเป็นกรรมการ                          
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ผลปรากฏ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ผู้ได้รับเลือก คือ 
๑.๑  ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง 
๑.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช 

๒. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ภายหลังจากนับคะแนน มีผู้แทนได้รับเลือกคะแนนเท่ากัน จ านวน 2 คน คือ นายดุสิต  

จักรศิลป์ ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ และนายขวัญชัย  เกิดแดน  ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์  ประธานจึงให้ผู้ได้รับคะแนน
เท่ากันจับสลาก  ดังนี้ 

1. ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันจับสลากหมายเลข  เพ่ือจัดล าดับในการจับสลาก ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2  
ผลปรากฏว่า นายขวัญชัย  เกิดแดน จับสลากได้ล าดับที่ 1 และนายดุสิต จักรศิลป์ จับสลากได้ล าดับที่ 2 

2. ให้จับสลากตามล าดับ  โดย นายสุขวิทย์  โสภาพล เลขานุการ เป็นผู้เขียนสลากว่า “ได้รับการ
คัดเลือก” และ “ไม่ได้รับการคัดเลือก” จากนั้น จึงให้ นายขวัญชัย  เกิดแดน และนายดุสิต  จักรศิลป์ จับสลาก
ตามล าดับ  ผลปรากฏว่า นายขวัญชัย  เกิดแดน จับสลากได้ “ได้รับการคัดเลือก”  และนายดุสิต จักรศิลป์ จับสลากได้ 
“ไม่ได้รับการคัดเลือก” 
 
 
                      สรุปผล… 
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สรุปผลกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับเลือก คือ 
๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
๒. นายขวัญชัย  เกิดแดน 

 

 ในการนี้  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  ได้เสนออธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
๑. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง   สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
๒. นายขวัญชัย  เกิดแดน  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566   
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานให้แก่กรรมการ                 

สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก เพ่ือทราบบทบาทหน้าที่ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือถึง นายขวัญชัย  เกิดแดน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องสายตา เพ่ือยืนยันความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 - หน้าที่ ๔๓  บรรทัดที่ ๖  แก้ไข มติที่ประชุม เป็น เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการ

ด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทีค่ณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ แต่
ส าหรับการจ่ายสมทบงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการโดยหักจากวงเงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ใน
ส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนนั้น  ให้มหาวิทยาลัยรอผลการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากส านักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาฯ ประมาณ
เดือนเมษายน ๒๕๖๔  เม่ือทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รายละเอียดของแนวทางการด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 

            ระเบียบวาระที่  ๓...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 
        สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่นายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามมติที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ด าเนิ นการตามมติที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัย  และรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น  ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ คณะ ส านัก หน่วยงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา  และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบสรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

        ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้อง 
    ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม 

              ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นต้องด าเนินการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในระหว่างปีงบประมาณโดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม เช่น มีการเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/การจัดประชุมวิชาการ มีการด าเนินการจ้างที่    
ปรึกษา/ค่าจ้างทั่วไป เป็นต้น โดยการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมี
เหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 
และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป  
 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23  
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา
รวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ในการนี้ ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
455,302.87 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

              คณะ/หน่วยงาน... 
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คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ส านั ก ง าน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ท านุบ ารุง 

1.1 ค่าลงทะเบียน 1.1.1 โครงการการ
อบรมด้ านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

เนื่องจากส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ได้ด าเนินโครงการการอบรมด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ด าเนินการ
ภายใต้โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซ่ึงโครงการการอบรมดังกล่าวจัดฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  โ ด ย มี ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
เป็นจ านวน 50,000 บาท  (ห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) ซ่ึงเป็นรายรับที่มิได้ประมาณการไว้ใน
แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหาร
ง านวิ จั ยฯ  จึ ง ใค ร่ ข ออนุ มั ติ ป รั บแผน
งบประมาณรายจ่ายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ใน
โครงการดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 50,000 
บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ทั้งนี้  ได้รับความเห็นชอบปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4                   
จากอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว เ ม่ือวันที่               
23 พฤศจิกายน 2563 ตามบันทึกข้อความ
ที่  อว 0604.14/4934 ลงวันที่  10 
พฤศจิกายน 2563 

50,000 

2 .  ค ณ ะ ศิ ล ป
ศาสตร์ 

2. 1 ค่ า จ้ า ง ที่
ปรึกษา 
2.2 ค่าลงทะเบียน 

2.1.1 โครงการท่ี
ปรึกษาโครงการ
แ ก่ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

       ต า ม ที่ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย น อ ก                        
จ านวน 2 แหล่งทุน ดังนี้ 
        1 .  ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก
ส านั กง านส่ ง เสริมการ จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
จ้างเป็นที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษา
เพื่ อพัฒนาโครงการยกระดับงานเด่น                      
ใ น ไ ม ซ์ ซิ ตี้  ( Flagship Events)  จ า น ว น 
247,750 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นรายรับที่มิได้
ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

405,302.87 
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คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน (บาท) 

       2 .  ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก า ร เ ก็ บ
ค่าลงทะเบียนจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ 
“คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” โดยจัดประชุม
วิชาการระดับชาติระหว่างวันที่  20-21 
พฤศ จิกายน  2563 ณ มหาวิทยาลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  โ ด ย มี ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เป็นจ านวน 157,552.87 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสอง
บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ซ่ึงเป็นรายรับที่มิได้
ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

       ร วมงบปร ะมาณ จากแหล่ งทุ น
ภายนอก จ านวน 2 แหล่งทุน เป็นจ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 405,302.87 บาท (สี่
แสนห้าพันสามร้อยสองบาทแปดสิบเจ็ด
สตางค์)   
         ใ น ก า ร นี้  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์                       
จึ ง ใคร่ ขออนุ มัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม จากแหล่งทุน
ภายนอก จ านวน 2 แหล่งทุน ในโครงการที่
ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอกเป็น
จ า น ว น เ งิ น  4 0 5 ,302. 87 บ า ท                      
(สี่แสนห้าพันสามร้อยสองบาทแปดสิบเจ็ด
สตางค์)   

  ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายโดยมีวงเงินเพิ่มเติม 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4                     
จากอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว เ ม่ือวันที่                 
16 พฤศจิกายน 2563 ตามบันทึกข้อความ
ที่  อว  0604.9/10972 ลง วั นที่  3 
พฤศจิกายน 2563 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 โครงการ 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 455,302.87 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)  
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
 

                   ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณา... 
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            ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
 ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติการขอขยายก าหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W  
   ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน  โดยมีมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 ๑. ให้เลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไป
เป็นวันที่ ๑๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
     ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบ ต้องอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวเป็นจ านวนมาก 
 ๒. ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)  
ทุกรายวิชา ทั้งนี้หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้คณบดีพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 จากการเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามมาตรการในการควบคุมและ 
เฝ้าระวังฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น  มีผลให้นักศึกษาทราบคะแนนสอบกลางภาคล่าช้า ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือด าเนินการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา ฯ ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไปนั้น  ในการนี้ เพ่ือลดผลกระทบต่อนักศึกษาซึ่งเกิดจากการเลื่อนก าหนดวันสอบดังกล่าวนี้  
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอเ พ่ือพิจารณาขยายก าหนดวันถอนรายวิชา
โดยได้รับสัญลักษณ์ W ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดการขอ
ขยาย ดังนี้ 

จากก าหนดวันเดิม ขอขยายเป็น 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอขยายก าหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับ
สัญลักษณ์ W ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
      ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

                               แทนต าแหน่งว่าง 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่ได้
ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 10 ราย  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  นั้น 
 
 
                     เนื่องด้วย… 



28 
 

เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ด้านบริหารงานบุคคล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่                         
28  ธันวาคม 2563  เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบกับตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559   
เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดจ านวนการด ารงต าแหน่งนายก                 
สภาของสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาไว้ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563  มีมติรับทราบและอนุมัตกิารลาออกแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕                       
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ”  
ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี           เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน    เป็นกรรมการ 

 ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
                     ที่มีฐานะเท่าคณะ       
 (๓) ประธานสภาอาจารย์        เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 คน   เป็นกรรมการ 

 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อ านวยการกอง   
 ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม   

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง 

 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง ดังรายนามต่อไปนี้ 
  (๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ประธานกรรมการ 
   (๒) คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงาน  กรรมการ 
     ที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเท่าคณะ      
   (๓) ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ   
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร 
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ใน หมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา 

จากคณะกรรมการ… 
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จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) จ าแนกตาม
ระดับและสังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท   จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
     คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  -             
จึงวิมุติพันธ์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามค าสั่ง                           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3/๒๕60 ลงวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีวาระด ารงต าแหน่งสี่ปี                   
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 (วาระที่สอง)  

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563  มีมติ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปก่อน  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพลิกโฉมของคณะฯ แล้วเสร็จ  และน าแผนพลิกโฉมของคณะฯ ไปประกอบการจัดท าข้อก าหนดในการสรรหา
คณบดีฯ คนต่อไป  ซึ่งขณะนี้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าแผน              
พลิกโฉม  ทั้งนี้  ตามแผนการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะน าเสนอแผนพลิกโฉมของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2564  คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป จะไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประกอบกับแผนพลิกโฉมของคณะฯ ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ และเพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการโดยทั่วไปในคณะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  โดยรวมจึงเห็นสมควร
ที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง
คณบดีคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณบดีฯ มาด ารงต าแหน่งแทน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณบดีฯ มาด ารงต าแหน่งแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
               ระเบียบวาระท่ี  ๔…   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  

         หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
         (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา               
ด้วย รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล ได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เนื่องจากได้รับ
การเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ประกอบกับตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดจ านวนการด ารงต าแหน่งนายกสภาของสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาไว้ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกดังกล่าวแล้ว  

ในขั้นตอนการด าเนินการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทนต าแหน่งที่ลาออก ในการประชุม            
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มกราคม 2564 และด าเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕1 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  

ซึ่งตามความในข้อ 9 วรรคสอง ของบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีว่างลงก่อนครบวาระ ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลงโดยเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย คือ ตั้งแต่วันที่ 28 
ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ซึ่งภายหลังจากที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้ว จะเหลือระยะเวลาในการด าเนินการน้อยกว่า ๑๕ วัน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาเร่งรัด อันท าให้กระบวนการสรรหาไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ                                 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับในส่วนนี้ 

(๑) แก้ไขข้อ ๙ วรรคสอง เรื่อง ระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีว่างลงก่อนครบวาระ จากเดิมที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน เป็น ๙๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
ซึ่งเป็นระยะเวลาในการด าเนินการที่สอดคล้องกับกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่
ว่างลงตามวาระ 

(๒) เพ่ิมเติมข้อ ๙ วรรคสอง เรื่อง ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
           ให้คณะกรรมการ... 
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ให้คณะกรรมการสรรหาขอขยายระยะเวลาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาเดิม 
 ด้วยหลักการ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยแก้ไขข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ในข้อ ๔ วรรคสุดท้าย จากเดิม
“เพราะมีพฤติการณท์ีจ่ าเป็นอย่างยิ่ง” เป็น “เพราะมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง” 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

     ๔.๔.๒  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
            และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
       เกี่ยวกับศพ พ.ศ. .... 
    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ              
การสาธารณสุข  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
   1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพของวิทยาลัย ซึ่งก าหนดโดยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ ฉบับลงวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ นั้น ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ๓๐๐ บาท/คน/เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับศพ ที่ต้องด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ส่งผล ให้
เจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสสารเคมีชนิดฟอร์มาลีน และฟีนอลส าหรับใช้ในการเปิดร่างอาจารย์ใหญ่เพ่ือท าการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ และการเปิดร่างเพื่อการจัดการสอบ รวมถึงการสัมผัสร่างดอง และชิ้นส่วนอวัยวะดองแล้ว จะเห็นได้ว่ามีการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะสูง และเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเป็นการเฉพาะดังกล่าวด้วย 
 ๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์เพ่ือขอ
ก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนให้แก่บุคลากร ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย
ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๓ โดยเห็นว่า การจ่ายค่าตอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ จากอัตรา ๓๐๐ บาท/เดือน              
                                         เป็น ๑,๕๐๐ บาท/เดือน… 
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เป็น ๑,๕๐๐ บาท/เดือน นั้น มีความคุ้มค่า เพราะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ มีการควบคุมและการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของ
งบประมาณของวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าเสนอรายงานวิเคราะห์เพ่ือขอ
ก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนให้แก่บุคลากร และเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ พ.ศ. .... ซึ่งก าหนดอัตราการจ่ายค่า
ตอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ จากอัตรา ๓๐๐ บาท/เดือน เป็น ๑,๕๐๐ บาท/เดือน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ๓) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2563  มีมติเห็นชอบในหลักการ และเห็นชอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพไม่เกิน 
1,500 บาท/เดือน และมีมติให้แก้ไขร่างประกาศ โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ   ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน              
พ.ศ. 2552 ทั้งฉบับและร่างประกาศฉบับใหม่ โดยแก้ไขอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ ให้เป็น
อัตราจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเดือน และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ๔) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับศพ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ 
พ.ศ. .... 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
  ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้   

    ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๖.๓  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

       อุบลราชธานี ที่ ร.1/2564  ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 
๖.๔  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

      อุบลราชธานี ที่ ร.๒/2564  ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 
 
 

    ๖.๕  รายงาน… 
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 ๖.๕  รายงานการขอถอนเรื่องร้องทุกข์ กรณี นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ ต าแหน่ง 
      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

       ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก การออกประกาศคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมาประกอบการประเมิน 
  ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 


