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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2564 วาระพิเศษ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
ณ หองประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
……………………............................…………
ผูมาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร
๔. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ
๕. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
๖. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน
๗. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษา
นานาชาติ
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจ
สัมพันธ
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๑๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร
๑๖. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
๑๗. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร
๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร
๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร
๒๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผศ.ชุตินันท
รศ.อริยาภรณ
นายฐิติเดช
นางสาวจรวยพร

ประสิทธิ์ภูริปรีชา
พงษรัตน
ลือตระกูล
แสนทวีสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ
นายนภดล
ผศ.เฉลิมชัย

กาวาฬ
พัฒนะศิษอุบล
วงศรักษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายปยณัฐ

สรอยคำ

กรรมการ

ผศ.ณัฏฐ
นายนรินทร
นายศักดิ์สิทธิ์
รศ.รุงรัศมี
รศ.ศิริพร
ผศ.มงคล
รศ.สุรศักดิ์
พญ.นวินดา

ดิษเจริญ
บุญพราหมณ
ศรีภา
บุญดาว
จึงสุทธิวงษ
ปุษยตานนท
คำคง
เจียมบุญศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผศ.กัญญา

จึงวิมุติพันธ

กรรมการ

นายขรรคเพชร
นายฐิติพล
ผศ.สงวน

ชายทวีป
ภักดีวานิช
ธานี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2๒๑. ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ
๒๒. ผูอ ำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒๓. (แทน) ผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน
๒๔. รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองกลาง

นายภาคภูมิ
ผศ.อธิพงศ
นายวศิน

สืบนุการณ
สุริยา
โกมุท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวมัณฑนา

เจือบุญ

ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ
2. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม
ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ
3. ผูชว ยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย ผศ.ปรีชา บุญจูง
4. ผูชว ยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน
ผูเขารวมประชุม
๑. ผศ.ฤกษชัย ศรีวรมาศ
๒. รศ.สุรศักดิ์ แวนรัมย
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ประธานสภาอาจารย
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่กองบริการการศึกษานำเสนอ (ร าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปการศึกษา 2564 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดวันเปด-ปดภาคการศึกษา วันสอบประจำภาค และวันปดภาค
การศึกษา ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1 วันเปดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา
ภาคตน
21 มิ.ย.64

ภาคปลาย
15 พ.ย.64

ภาคฤดูรอน
11 เม.ย.65

หมายเหตุ

-3ที่

กิจกรรม

2
3
4
8

สอบกลางภาค
วันสุดทายของการเรียน
สอบปลายภาค
วันปดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา
ภาคตน
09 ส.ค.-20 ส.ค.64
17 ต.ค.64
18-29 ต.ค.64
30 ต.ค.64

ภาคปลาย
4-15 ม.ค.65
13-มี.ค.-65
14-25 มี.ค.65
26 มี.ค.65

ภาคฤดูรอน
22-พ.ค.-65
23-27 พ.ค.65
28-พ.ค.-65

หมายเหตุ
สอบสัปดาหที่ 8
สอบสัปดาหที่ 18

ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดทำแนวทางการจัดทำปฏิทินการศึกษาดานวิชาการ
ระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึก ษา ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อเสนอตอ คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งตามความทราบแลวนั้น ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงใครขอนำเสนอแนว
ทางการจัดทำปฏิทินการศึกษาดังกลาวเปน 7 แนวทาง ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 และผลกระทบที่
เกี่ยวของตาม 7 แนวทางที่นำเสนอ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการรับเขา
ศึกษาที่เกี่ยวของ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้

-4ตารางที่ 1 รางกำหนดวันเปด-ปด ภาคเรียน และวันสอบประจำภาค ปการศึกษา 2564 โดยขอนำเสนอเปน 7 แนวทาง ดังนี้

แนว
ทาง
ที่

ภาคเรียนที่ 1/2564
สอบ
สอบ
Midterm
Final
เปด
ภาคเรียน

31 พค. 64
12-23 กค. 64
(เร็วขึ้น 3 W)
(W ที่ 7-8)
7 มิย. 64
2-13 สค. 64
2
(เร็วขึ้น 2 W)
(W ที่ 9-10)
14 มิย. 64
2-13 สค. 64
3
(เร็วขึ้น 1 W)
14 มิย. 64 31 กค.-8 สค. 64
4
(เร็วขึ้น 1 W)
(ลดเปน 9 วัน)
21 มิย. 64
7-15 สค. 64
5
(คงตามรางฯ)
(ลดเปน 9 วัน)
21 มิย. 64
9-20 สค. 64
6
(คงตามรางฯ)
21 มิย. 64
9-20 สค. 64
7
(คงตามรางฯ)
หมายเหตุ : W หมายถึง สัปดาห
เดิม 21 มิย. 64
9-20 สค. 64
1

ภาคเรียนที่ 2/2564
สอบ
Final
สอบ
Midterm

ปด
ภาคเรียน

เปด
ภาคเรียน

27 กย.-8 ตค.
64
4-15 ตค. 64

9 ตค. 64
(เพิ่มเปน 3 W)
16 ตค. 64

1 พย. 64

20-30 ธค. 64

1 พย. 64

20-30 ธค. 64

11-22 ตค. 64

23 ตค. 64

8 พย. 64

4-15 ตค. 64

16 ตค. 64

1 พย. 64

20-30 ธค. 64
(W ที่ 7-8)
20-30 ธค. 64

23 ตค. 64

8 พย. 64

18-29 ตค. 64

30 ตค. 64

15 พย. 64

18-29 ตค. 64

30 ตค. 64
(เพิ่มเปน 3 W)

22 พย. 64

20-30 ธค. 64
(W ที่ 7-8)
10-21 มค. 65
(W ที่ 9-10)
10-21 มค. 65

18-29 ตค. 64

30 ตค. 64

15 พย. 64

4-15 มค. 65

11-22 ตค. 64

28 กพ.-11
มีค. 65
28 กพ.-11
มีค. 65
28 กพ.-11
มีค. 65
28 กพ.-11
มีค. 65
28 กพ.-11
มีค. 65
14-25 มีค.
65
21 มีค.-1
เมย. 65

ภาคเรียนที่ 3/2564
สอ
สอบ
บ
Final
Mi
dt
er
m
- 9-13 พค. 65

ปด
ภาคเรียน

เปด
ภาคเรียน

ปด
ภาคเรียน

12 มีค. 65

28 มีค. 65

12 มีค. 65

28 มีค. 65

-

9-13 พค. 65

14 พค.65

12 มีค. 65

28 มีค. 65

-

9-13 พค. 65

14 พค.65

12 มีค. 65

28 มีค. 65

-

9-13 พค. 65

14 พค.65

19 มีค. 65

28 มีค. 65

-

9-13 พค. 65

14 พค.65

26 มีค. 65

11 เมย. 65

-

28 พค.65

2 เมย. 65
(ชา 1 W)

18 เมย. 65

-

23-27 พค.
65
30 พค.-3 มิย.
65

14 พค.65

4 มิย.. 65

14-25 มีค. 26 มีค. 65 11 เมย. 65 23-27 พค. 28 พค. 65
65
65
ผูที่ไมมารายงานตัวภายในกำหนดถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุจำเปน ใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย และให
ดำเนินการภายในสิบวันนับจากวันเปดภาคการศึกษาโดยไมนับรวมวันหยุดราชการ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 2 ขอ 7

-5ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลกระทบที่เกี่ยวของตามแนวทางที่นำเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้
รายละเอียดของผลลกระทบ
1 การรับนักศึกษาใหมในรอบ TCAS 3-4
2 การรับนักศึกษาใหมในรอบ TCAS 5
3 สอบ Midterm สัปดาหที่ 7-8 จำแนกเหตุผลตามภาคเรียน ดังนี้
- 1/2564 เพื่อเลี่ยงวันหยุด 2 วัน คือจันทรที่ 26 กค. และพุธที่ 28 กค. 64
- 2/2564 เพื่อใหการสอบMidterm แลวเสร็จกอนวันสิ้นป
4 สอบ Midterm สัปดาหที่ 9-10 ซึ่งมีผลตอการถอนรายวิชาโดยไดรับ W จำแนกเหตุผลตามภาคเรียน
ดังนี้
- 1/2564 เพื่อเลี่ยงวันหยุด 2 วัน คือจันทรที่ 26 กค. และพุธที่ 28 กค. 64
- 2/2564 เพื่อใหการสอบMidterm เวนจากปใหม 1 สัปดาห
5 นักศึกษาอาจเครียดในการสอบเนื่องจากตารางสอบกลางภาค 1/2564 แนน (9 วัน)
6 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น 80,000 บาท
ผูสำเร็จการศึกษาไดรับวุฒิลาชาซึ่งมีผลตอการสมัครงาน หรือเกณฑทหาร หรือสมัครเขาศึกษาตอ/การยื่น
7
ขอทุนเพื่อศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
รวมรายละเอียดที่มีผลกระทบ

1
/
/

2
/
/

/

-

/

-

-

/
-

-

-

-

3

3

ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับเขาศึกษาที่เกี่ยวของ ดังนี้
ปการศึกษา 2564
รอบการรับ
เขาศึกษา
TCAS 1
TCAS 2
TCAS 3
TCAS 4
TCAS 5

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
27 กพ. 64
15 พค. 64
10 มิย. 64
10 มิย. 64
14 มิย. 64
จำนวนรวม

ตามแนวทางที่นำเสนอที่
3
4
5
-

6
-

7
-

/

-

-

-

-

/

-

-

/
/
-

/
/
-

-

/

1

2

3

1

1

หมายเหตุ

จำนวนผูที่รายงานตัวเขาศึกษา ปการศึกษา 2563
> ม6
จำนวน
84
145
47
53
151
480

ม.6
%
3.97
11.31
16.21
25.36
58.08
11.55

จำนวน
2,032
1,137
243
156
109
3,677

%
96.03
88.69
83.79
74.64
41.92
88.45

จำนวนรวม
ทั้งหมด
2,116
1,282
290
209
260
4,157

%
50.90
30.84
6.98
5.03
6.25
100

-6ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้น
3.1 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย เพื ่อ พิ จ ารณาแนวทางการจั ดทำปฏิทิ น
การศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564
ทั ้ ง นี้ ที ่ป ระชุ ม ไดม ี ก ารอภิ ป รายอย า งกว า งขวางในประเด็ น วัน สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยที่ประชุมเห็นพองกันวาควรถือเอาวันที่ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเปน วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทำปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปการศึกษา 2564 ตามแนวทางที่ 3
2. กำหนดวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยนักศึกษายื่นคำรองเพื่อขอขยายเวลาเรียน
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบที่ไมสามารถศึกษา
รายวิชาและหรือดำเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในชวงปการศึกษา 2562 ไดนั้น ทั้งนี้ งานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวใครขอนำเสนอโดยจำแนกตาม
คณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจำนวน 17 คน ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน ดังนี้
1.1 คณะบริหารศาสตร จำนวน 1 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1 คน ดังนี้
(1) นายฐิติพงษ บุญ ชูมา รหัสนักศึกษา 5617403839 ศึกษาสาขาวิช าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 7
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ นักศึกษายังมีรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม จำนวน 2
วิชา (หากเรียนไมผานในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563)

-72. ระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน ดังนี้
2.1 คณะวิทยาศาสตร จำนวน 1 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 คน ดังนี้
(1) นายอนุวัฒน เปพาทย รหัสนักศึกษา 5811600292 ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผานทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เรียบรอยแลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ สอบปองกันวิทยานิพนธและสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 3 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 2 คน และภาค
เรียนที่ 2/2564 จำนวน 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 3 คน ดังนี้
(1) นายธีราพัทธ รฐาหิรัญโรจน รหัสนักศึกษา 59130560021 ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 และในปการศึ กษา
2562 ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4
- ระยะเวลาที่ข อขยายการสำเร็จ การศึ ก ษา คือ ภาคเรีย นที่ 1/2564 ซึ่ งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนและผานครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เรียบรอยแลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ สอบวิทยานิพนธและสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
(2) นายธนัยรัศม ฝากไธสงเดชกุล รหัสนักศึกษา 59130360012 ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 และในปการศึ กษา
2562 ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4
- ระยะเวลาที่ข อขยายการสำเร็จ การศึ ก ษา คือ ภาคเรีย นที่ 1/2564 ซึ่ งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผานทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เรียบรอยแลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ สอบวิทยานิพนธและสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
(3) นายเดชาธร อินทะแสง รหัสนักศึก ษา 59130560052 ศึกษาสาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 และในปการศึ กษา
2562 ศึกษาอยูในชั้นปที่ 3
- ระยะเวลาที่ข อขยายการสำเร็จ การศึ ก ษา คือ ภาคเรีย นที่ 2/2564 ซึ่ งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา

-8- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามเกณฑของหลักสูตรกำหนด สอบวิทยานิพนธ และสง
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
2.3 คณะเภสัชศาสตร จำนวน 1 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1 คน ดังนี้
(1) นางสาวอาศิรา ภูศรีดาว รหัสนักศึกษา 59151160039 ศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารบริการสุขภาพ แผน ก2 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ไดรับการประเมินจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธผาน 8 หนวยกิต
จากจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร คือ 12 หนวยกิต ยังไมไดดำเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
ยังไมไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธ ยังไมมีการตีพิมพผลงานวิชาการ
3. ระดับปริญญาเอก จำนวน 11 คน ดังนี้
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 10 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 คน ภาคเรียน
1/2564 จำนวน 6 คน และภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 3 คน รวมทั้งหมดจำนวน 10 คน ดังนี้
(1) นางสาวแกวตา ดียิ่งศิริกุลรหัสนักศึกษา 5713800165 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผานทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เรียบรอยแลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพบทความ และตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ
(2) นางฐิ ต ิว รดา ศรี ส ุ ว รรณดี รหั ส นั ก ศึ ก ษา 5813800032 ศึ ก ษาสาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผานทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เรียบรอยแลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด
(3) นายกิตติพงษ แสงบุดดี รหัสนักศึกษา 5813800027 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้

-9- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด แกไขวิทยานิพนธตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสอบ สงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ และสอบหรือลงทะเบียนเพื่อวัดความรูภาษาอังกฤษสำหรับ
การสำเร็จการศึกษา
(4) นายวรวิทย สงวนพันธ รหัสนักศึกษา 5813800072 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนดและแกไขวิทยานิพนธเนื้อหา
วิทยานิพนธตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ และสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
(5) นายปรเมศวร สุท ธิป ระภา รหั ส นั ก ศึ ก ษา 5813800104 ศึก ษาสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิทยานิพนธ และสงตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ
(6) นางสาวธนัสนี สมบูรณ รหัสนักศึกษา 5813800159 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาทีข่ อขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพน
เพื่ อใหครบตามหลักสูตรกำหนดจำนวน 7 หนวยกิต ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด สอบเคาโครง
วิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ สงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ และลงทะเบียนหรือสอบเพื่อวัดภาษาอังกฤษสำหรับ
การสำเร็จการศึกษา
(7) นายอัจฉริย กรมเมือง รหัสนักศึกษา 5813800188 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้

- 10 - ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนและผานครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ สอบวิทยานิพนธ และสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
(8) นายปริวัชร นามดวง รหัสนักศึกษา 5813800263 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 (ภาคปลาย)
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิทยานิพนธ และสงตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ
(9) นางปฐมาวดี ศรีออน รหัสนักศึกษา 5813800252 ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 (ภาคปลาย)
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพน
เพื่อใหครบตามหลักสูตรกำหนดจำนวน 15 หนวยกิต ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิทยานิพนธ
และสงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
(10) นายคุณานนต ศัก ดิ์กำปง รหัส นักศึก ษา 5813800218 ศึกษาสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 (ภาคปลาย)
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบรอย
แลว คงเหลือสวนที่ตองดำเนินการ คือ ตีพิมพผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนด สอบวิทยานิพนธ และสงตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ
3.2 คณะเภสัชศาสตร จำนวน 1 คน
โดยขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1 คน ดังนี้
(1) นางวาริณี แสงประไพ รหัสนักศึกษา 5815800010 ศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร
แบบ 1.1 โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ดังนี้

- 11 - ระยะเวลาการศึกษา คือ เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และในปการศึกษา 2562
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 5
- ระยะเวลาที่ขอขยายการสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ขอขยาย คือ 1 ภาคการศึกษา
- ขอมูลการศึกษา คือ ไดรับการประเมินจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธผาน 48 หนวยกิต
ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ดำเนินการสอบวิทยานิพนธแลวเสร็จ อยูระหวางรอการตอบรับการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการ
จากรายละเอียดดังกลาวขางตน นักศึกษาไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเปนไปตามหลักการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยมีขอกฎหมายหรือ
มติที่ประชุมที่เกี่ยวของดังนี้
1. หนัง สือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรมที ่ อว
0224.1/ว 480 เรื่องขอความรวมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึ กษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยใหนักศึกษาที่มีความประสงคยื่นคำรองขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา วาเปนประเภทการขอขยายภาคการศึ กษา
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะตองเปนผูไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาลัย วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/
ว 1109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนิสิตนักศึก ษาอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอางมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 พิจารณาแลว เห็นวาเปน
การบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว มีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู
ในชวงชั้นปตาง ๆ ในปการศึกษา 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้
(๑) ปริญญาตรี 4 ป เฉพาะที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 7 และชั้นปที่ 8 (รหัส 56 และ 55)
(๒) ปริญญาตรี 5 ป เฉพาะที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 9 และชั้นปที่ 10 (รหัส 54 และ 53)
(๓) ปริญญาตรี 6 ป เฉพาะที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 11 และชั้นปที่ 12 (รหัส 52 และ 51)
(๔) ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เฉพาะที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 (รหัส 60 และ 59)
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่กำลังศึกษาอยูในชั้นป
ที่ 2 และ ชั้นปที่ 3
(๖) ปริญญาโท เฉพาะที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 (รหัส 59 และ 58)
(๗) ปริญญาเอก (สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่กำลังศึกษา อยูในชั้นปที่ 7
และชั้นปที่ 8 (แบบ 1.2 และแบบ 2.2 : รหัส 56 และ 55)

- 12 (๘) ปริญญาเอก (สำหรับผูเขาศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 5 และ
ชั้นปที่ 6 (แบบ 1.1 และแบบ 2.1 : รหัส 58 และ 57)
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. หนั ง สื อ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมที่
อว 0224.1/ว 480 เรื่องขอความรวมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกระดับ
การศึ กษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยใหนักศึกษาที่มีความประสงคยื่นคำรองขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา วาเปนประเภทการขอขยายภาคการศึ กษา
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะตองเปนผูไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2563 ไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาใหกับนิสิต
นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไป
อีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แตรวมแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลำดับขั้นตอน
ผานความเห็นชอบจากคณบดีในเบื้องตน และหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
เรียบรอยแลว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอขยายเวลา
การสำเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาเนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 คน ระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาตรีเอก จำนวน 11 คน
รวมทั้งหมดจำนวน 17 คน เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ W สำหรับ
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ
ปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ 1) มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ได ก ำหนดมาตรการในการควบคุ ม และป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019(COVID-19) ใหสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน โดยมีมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ใหเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 4-15 มกราคม
2564 ไปเปนวันที่ 18-29 มกราคม 2564

- 13 ทั้งนี้ในระหวางวันที่ 4-17 มกราคม 2564 ใหนักศึกษาที่จะเขาสอบ ตองอยูในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเขารวมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผูคนรวมตัวเปนจำนวนมาก
2. ระหวางวันที่ 4-15 มกราคม 2564 ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online)
ทุกรายวิชา ทั้งนี้หากมีเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่ง ใหคณบดีพิจารณาอนุญาตใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมเปนรายกรณี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเปนสำคัญ
การเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 จากมาตรการในการควบคุมและ
เฝาระวัง ฯ ดังกลาวขางตน นั้น ซึ่งมีผลใหนักศึกษาทราบคะแนนสอบกลางภาคลาชา เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการดำเนินการถอนรายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ W ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา ฯ ภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2563 ตอไปนั้น ในกากรนี้ เพื่อลดผลกระทบตอนักศึกษาจากการเลื่อนกำหนดวันสอบดังกลาวนี้
งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณาขยายกำหนดวันถอน
รายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ W สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ออกไปอีก 2 สัปดาห โดยมี
รายละเอียดการขอขยาย ดังนี้
จากกำหนดวันเดิม
ขอขยายเปน
30 พ.ย. 2563 – 5 ก.พ. 2564
30 พ.ย. 2563 – 19 ก.พ. 2564
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2561 หมวดที่ 5
ขอ 24 (2)
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ. 2562 หมวดที่
5ขอ 24 (2)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดย
ไดรับสัญลักษณ W สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ W สำหรับภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
4.3 ขอความเห็นชอบมาตรการ/แนวทางการรับมือตอสถานการณการระบาดระลอกใหม
กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเปนผูยืนยันติดเชื้อโควิด-19
แพทยหญิงนวินดา เจียมบุญศรี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ/แนวทางการรับมือตอ
สถานการณการระบาดระลอกใหม กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเปนผูยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
๑.๑ ตามรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนยขอมูล COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา รายงานผูปวยยืนยันเปนผูติดเชื้อรายใหม รายที่ ๓ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ตามรายงานของศูนยบริหารสถานการณโควิด19 (ศบค.) พบวา มีผูติดเชื้อรายใหม เพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว
๑.๒ ทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการของกรมควบคุม
โรค ในการแจงขอมูล คัดกรอง แยก กักกัน หรือคุมไวสังเกตเพื่อการเฝาระวังและปองกันและควบคุมโรคสำหรับผูติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาดหากมีการพบผูติดเชื้อในพื้นที่

- 14 มหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ใกลเคียง จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการและแนวทางรับมือตอสถานการณการระบาดของโรคไว
ลวงหนา เพื่อใหสามารถประสานงานและตอบโตสถานการณที่มีความฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ดังนั้น คณะกรรมการศูนย ประสานงานและเฝ าระวั งการแพร ระบาดของโรคโควิ ด-19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอความเห็นชอบมาตรการ/แนวทางรับมือตอสถานการณการระบาดระลอกใหมกรณีพบ
นักศึกษาหรือบุคลากรเปนผูยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอกำหนดออกออกตามความใน มาตรา ๙ แหง พระราชกำหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
2. ข อ กำหนดออกออกตามความใน มาตรา ๙ แหง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการ/แนว
ทางการรับมือตอสถานการณการระบาดระลอกใหม กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเปนผูยืนยันติดเชื้อโควิด-19
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ไมควรระบุชื่อบุคคลไวในประกาศดังกลาว
2. ปรับคำวา “บุคลากร” โดยใหใชคำวา “บุคคล” แทน
3. ปรับขอความในขอ 3 โดยใชขอความนี้แทน “ใหมหาวิทยาลัยปดอาคารที่ทำการของ
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หนวยงานเปนเวลาเจ็ดวัน (ตั้งแตวันที่ ... ถึงวันที่ ...) เพื่อฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อและทำ
ความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่อาคาร... และใหงดการใชอาคาร...ทุกกรณี รวมไปถึงงด
การจัดกิจกรรมทุกประเภท เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหวางบุคคล และเอื้อประโยชนตอการบริหาร
จัดการสำหรับมหาวิทยาลัยในการควบคุมภาวการณแพรระบาด
4. ปรับขอความในขอ 5 โดยใชขอความนี้แทน “หากพบวาบุคลากรหรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการสัมผัสบุคคลดังกลาว ภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยยินดีใ หความชวยเหลือในการดูแลการรักษาใหปลอดภัย จนหายจาก
อาการปวยทุกราย”
มติที่ประชุม : เห็นชอบมาตรการ/แนวทางการรับมือตอสถานการณการระบาดระลอกใหม
กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเปนผูยืนยันติดเชื้อโควิด-19
4.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
รองอธิการบดีฝา ยบริห ารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ดวย รองศาสตราจารยส ุม นต
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดานบริหารงานบุคคล ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากการ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เนื่องจากไดรับการเสนอชื่อจาก
มหาวิท ยาลัยบูรพา เพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ แตงตั้ง ใหด ำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย บู ร พา
ประกอบกับตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนด
จำนวนการดำรงตำแหนง นายกสภาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและกรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไว ทั ้ ง นี้

- 15 ที ่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563
มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกดังกลาวแลว
ในขั้นตอนการดำเนินการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื ่ อ แต ง ตั้ง กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูท รงคุ ณ วุฒ ิ ทดแทนตำแหน งที่ล าออก
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มกราคม 2564 และดำเนินการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕1 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ซึ่งตามความในขอ 9 วรรคสอง ของบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดใหการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิใน
กรณีวางลงกอนครบวาระ ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ตำแหนงนั้นวางลง
โดยเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการลาออกจากตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูทรงคุณวุฒิของ รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย คือ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี จะพิ จ ารณาแต ง ตั ้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ประเภทผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แทนตำแหน ง ว า ง ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 1/2564 ในวั น ที ่ 30 มกราคม 2564 ซึ ่ ง ภายหลั ง จากที่
สภามหาวิท ยาลัย แตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาแลว จะเหลือระยะเวลาในการดำเนิน การน อยกวา ๑๕ วั น
ซึ่งเปนระยะเวลาเรงรัด อันทำใหกระบวนการสรรหาไมอาจดำเนินการแลวเสร็จไดทันตามที่กำหนดไวในขอบังคับ
จึงจำเปนตองแกไขปรับปรุงขอบังคับในสวนนี้
(๑) แกไขขอ ๙ วรรคสอง เรื่อง ระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูทรงคุณวุฒิในกรณีวางลงกอนครบวาระ จากเดิมที่กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน เปน ๙๐ วัน นับแตวันที่
ตำแหน ง นั้ น วา งลง ซึ่ ง เป น ระยะเวลาในการดำเนิ นการที ่ส อดคลอ งกั บ กระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิที่วางลงตามวาระ
(๒) เพิ่มเติมขอ ๙ วรรคสอง เรื่อง ในกรณีที่ไมอาจดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูทรงคุณวุฒิไดภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี เพราะมีพฤติการณ
ที่ จำเปน อยางยิ่งใหคณะกรรมการสรรหาขอขยายระยะเวลาตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหสภามหาวิท ยาลัย
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดเวลาเดิม
ดวยหลักการ และเหตุผลดังกลาวขางตน จึงจำเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุ ณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการตราขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาด ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... และจะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

