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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ 

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๘. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๙. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๑๐. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิ

ทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๑.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๓.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๕. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๗.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๘.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นางสาววดียา  เนตรพระ กรรมการ 

๑๙.  (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ กรรมการ 
๒๐.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๑.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
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๒๒.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๓.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๔.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์ 
๒. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

- 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

ประธาน เสนอที่ประชุม ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ระลอกใหม่ โดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มี
ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่  
ถึง 12 ฉบับ และได้ด าเนินการตามค าสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีในการงดใช้อาคารเรียนของสถานศึกษา  
และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม  
จึงมีแนวคิดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กอรปกับที่ สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือที่ ส.น.ม.อบ. 07/2565 ลงวันที่  
17 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยสภานักศึกษาในนามของตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 โดยพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้กับนักศึกษา  
ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือ พิจารณาจัดซื้อ Internet package ให้กบันักศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนและการสอบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวในวาระที่ 4.1 เรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา 2564 ไปแล้วทั้งในอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ที่ประชุมจึงให้แนวทางส าหรับ
มหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจพิจารณาลดในอัตราร้อยละ 10 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เคยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นเงินประมาณ 
40,000,000 บาท (โดยประมาณ) 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ตามท่ีส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพ่ือด าเนินตาม
มาตรการดังกล่าวตามขั้นตอนของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 
2564) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติ
ให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาล ในอัตรา
ร้อยละ 20  (มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 และรัฐบาล ร้อยละ 30) เป็นเงินประมาณ 58,067,400 บาท 
(โดยประมาณ) 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงรุนแรง
ในบางพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย โดยขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรหรือให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และพิจารณาจัดซื้อ Internet package ให้กับนักศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียนและการสอบออนไลน์ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กองแผนงาน จึงได้จัดท าประมาณการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อเสนอดังกล่าวฯ  
ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร คิดเป็นวงเงิน
26,727,930 บาท ซึ่งประมาณการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว มิได้ส่งผลต่อประมาณการ
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รายจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ในกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้กันวงเงินจากประมาณการรายรับเพื่อตั้งเป็น
ประมาณการรายจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 วรรค
หนึ่ง "การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดลิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี" 

ทั้งนี้ ในการการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2564 ซึ่งต้องด าเนินการโดยวิธีการงบประมาณ โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 26,727,930 บาท 
และด าเนินการโดยการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนั้น 
จ าเป็นต้องตราเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
"...มาตรา 15 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
   ฯลฯ   ๆลฯ" 
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย" 
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
"ข้อ 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (2) 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด" 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
1. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2564 
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....  
3. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ให้ ปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียม

การศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... ข้อ 6 โดยให้เพิ่มก าหนดระยะเวลาในการยื่นค า
ร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้ตัดข้อ 7 ในระเบียบดังกล่าวออก 
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2. มอบมหาวิทยาลัยจัดหาชุดตรวจ ATK ส าหรับตรวจคัดกรองนักศึกษาก่อนการเข้าเรียนใน
ที่ตั้งและเตรียมพร้อมส าหรับการจัดสอบปลายภาคในที่ตั้ง เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามสมรรถนะที่
นักศึกษาควรได้รับ 

3. ให้คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในการก าหนด
มาตรการและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ทั้งในด้าน Hardware และ Software ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและชุดอุปกรณ์ตรวจการติดเชื้อ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่าง ๆ ที่ภาครัฐและจังหวัดได้
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
1. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....  
3. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
- 
 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม 
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 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 3/2565 อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 


