
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  3/2552 

วันอังคารที่  7  เมษายน  2552     เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 
ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
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3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร กรรมการ 
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5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท กรรมการ 
7. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กรรมการ 
8. คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล กรรมการ 
9. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
10. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
11. (แทน)คณบดคีณะบริหารศาสตร อ.ศิริรัตน เจนศิริศักดิ ์ กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
13. คณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ รศ.ธาดา สุทธิธรรม กรรมการ 
14. รักษาราชการแทนคณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
15. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
16. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 
    เลขานุการ 
17. รักษาการหวัหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ผูไมมาประชมุ  
   

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา ติดราชการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก คุณวราดิศยั ติดราชการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข ติดราชการ 
5. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร                       

และการสาธารณสุข 
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม ติดราชการ 

6. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี ติดราชการ 
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7. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร                 
และเครือขาย 

ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 

8. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ลาปวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ผูเขารวมประชุม    

1. นายอุดม คําจันทร ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2. นางปนัดดา ฤทธิชู รก.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
  อธิการบดี    แจงที่ประชุม  เนื่องจากคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขติดภารกิจ
ในการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกําหนดเปาหมายองคกรดวยหลักการบริหารยุทธศาสตร
และการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล  ณ  จุลดิส  เขาใหญ  รีสอรท  แตเนื่องจากมีระเบียบวาระที่วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  นําเสนอที่ประชุมและขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนผูนําเสนอ                   
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2552 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

1.1   แนะนําคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

  ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ    การแตงตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ           
โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 2 /2552     เมื่อวันเสารที่  28  กุมภาพันธ  
2552     แตงตั้งให  รองศาสตราจารยธาดา  สุทธิธรรม  เปนคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ                
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่    2    มีนาคม   2552   ถึง วันที่   1  มีนาคม   2556   

 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2  การสํารวจระบบการจัดศึกษาในศตวรรษที่  21  กบัปรัชญาขงจื้อ  
  ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ      จากผลการวิจัยดานการศึกษาในตางประเทศระบุวา            
การจะพัฒนาระบบการศึกษาใหไดผลดีและใชกันทั่วโลก มี 3 ปจจัยหลักคือ คุณภาพผูที่จะมาเปนครู 
ความสามารถในการถายทอดความรูแกผูเรียนและระบบการศึกษาที่เทาเทียมกัน   ซ่ึงจากการคนควาในเอกสาร
วิชาการตางๆ  พบวา  ปจจัยหลักที่กลาวถึงทั้ง  3  ขอนั้น ไดมีระบุไวในหลักคําสอนของปราชญชาวจีน(ขงจื้อ) 
ไดกลาวไวเมื่อ  2,400  กวาป  จึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและอาจนําไปปรบั
ใชใหเขากับระบบการศึกษาของเมืองไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี   ดังนี้    

ขอที่  1   การหาคนเกงและคนดีมาเปนครู  คือการจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาไป
จนถึงระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพของผูที่จะมาเปนครู  ซ่ึงในขอนี้ขงจื้อไดอธิบายถึงการหาคนที่เกงและคนดี
มาเปนครูสอน  แมแตในบานเราเองก็ยังไมสามารถแกไขปญหา ทั้งเรื่องเงินเดือน  ความกาวหนา  สวัสดิการ  
แรงจูงใจตางๆ ใหกับครูของเราได 
  ขอที่  2   การศึกษาไมแบงชนช้ัน  ในปรัชญาของขงจื้อไดกลาวถึง ซ่ึงเขากับระบบการศึกษา
ของไทย คือการเนนสรางคนมีคุณธรรมกอนคนรวย แมในประเทศแถบตะวันตกก็ไดมีการทําวิจัยในเรื่องนี้
เชนกัน    สวนผลการวิจัยที่ไดนั้น  ก็มุงไปในดานการพัฒนาคนเปนหลัก  ทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ  เกิดการ
แขงขันและมุงสอนใหคนเปนคนเกง  คนรวย เพียงอยางเดียว ขาดการสรางมูลคาใหกับความเปนมนุษย         

ขอที่  3   การปรับการสอนใหตรงตามลักษณะนิสัยของผูเรียน   เปนเรื่องสําคัญมากแมใน
บานเมืองของเราก็ไดใหความสําคัญและกําลังพัฒนา  ทั้งในระดับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา 

ขอที่  4   การทบทวนของเกามาเรียนรูใหม 
ขอที่   5  สัจจะซื่อตรง    ทั้งครูและลูกศิษยควรเปนผูมีสัจจะซื่อตรงตอกัน  

  ขอที่   6  ผนวกการเรียนกับความคิดเขาดวยกัน   การผนวกการเรียนกับความคิดเขาดวยกันนี้  
เปนเรื่องที่เคยใชในการกระตุนระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกามาแลว  เมื่อ  20  ป ที่ผานมา โดยมุงเนนให
มหาวิทยาลัยตางๆ  เห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตสูสังคม   มิใหมุงสอนใหมีความรูเพียงอยางเดียว                 
แตควรสอนใหนักศึกษาเหลานั้นคิดเปนและคิดอยางมีวิจารณญาณ   (ความคิดแบบเปนเหตุเปนผล)                   
คิดวิเคราะหจนกระทั่งไดขอเท็จจริงออกมา   
         หลักปรัชญาขงจื้อในขางตนนี้ เปนแนวความคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในคัมภีรและเอกสาร

หลักฐานทางวิชาการมากมาย    ซ่ึงไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย และมีการนํามาสอนและปลูกฝงใหลูกหลาน
กันอยูแลว   แมแตปจจุบันดวยความกาวหนาทางการศึกษาที่เนนการเรียนเพื่อทํางานเพียงอยางเดียว  อาจทําให
หลายคนลืมและละเลยที่จะปลูกฝงลูกหลานโดยเนนการใชคุณธรรมในการดําเนินชีวิต หรือการสรางคนดี     
กอนคนหาเงินเกง   ทําใหสังคมไทยมีความวุนวาย จึงควรนําหลักคําสอนของปรัชญาขงจื้อทั้ง  6 ขอนี้นํามา
ปรับปรุงและประยุกตใชสําหรับสอนลูกหลาน เพื่อใหชีวิตของตนเองและครอบครัวกาวหนา นอกจากนี้ยัง
สงผลทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี ปราศจากความขัดแยงอยางในเวลานี้ไดดวย 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 2/2552          
เมื่อวันอังคารที่   3  มีนาคม    2552 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่ 2 / 2552    เมื่อวันอังคารที่  3  มีนาคม  2552    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ไมมี –  
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1  การบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550  รับรอง
สถานภาพคณะที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
จัดตั้งคณะ  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  
ดังนี้ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะบริหารศาสตร  พ.ศ.  2545 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  พ.ศ.  2549 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะนิติศาสตร   พ.ศ.  2549 

4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะรัฐศาสตร  พ.ศ.  2549 

ตามความในขอบังคับทั้ง  4  ฉบับ  กําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการคณะ  มีอํานาจหนาที่บริหาร  
ดานบุคคล  วิชาการ  การเงิน  พัสดุ  ในสวนของคณะ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ.  2551  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่บริหารงานบุคคลทั้งในสวนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ)  ทําหนาที่แทน
บางสวน  ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  2548 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2531  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2541  มาตรา  28  
กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  และตามมาตรา  29  กําหนดอํานาจหนาที่  วางนโยบายและแผนงานให
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  อีกทั้งควบคุมมาตรฐานวิชาการภายในคณะ  ซ่ึงทับซอนกับอํานาจ
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หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการคณะ  ตามขอบังคับดังกลาว   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

ประเด็นการพิจารณา 
-  เสนอใหสภามหาวิทยาลัย   วินิจฉัยการบริหารคณะกรรมการรูปแบบกรรมการคณะตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  แทนขอบังคับทั้ง  4  ฉบับ 
 

 

มติท่ีประชุม   : ท่ีประชุมมีมติ เ ห็นชอบให ท้ั ง  4  คณะ  คือคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ /                   

คณะบริหารศาสตร / คณะรัฐศาสตร / คณะนิติศาสตร พิจารณารวมกันในรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะ  
โดยอาศัยกรอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  และพระราชบัญญัติแบงสวนงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  เพื่อใหเปนไปในแนวปฏิบัติเดียวกันและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 

4.2  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2551    
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร  ประจําปการศึกษา  2551    ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยฝายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร  ไดเสนอเรื่องขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา  ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญา
บัตรประจํ าปการศึกษา   2551  ทรงมีพระกรุณาโปรด เกล าฯ  ใหสม เด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค  นั้น 

ในการเสด็จฯ  มาทรงงานที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น  หากคณะหนวยงานใดที่มีกิจกรรมที่จะขอ
พระราชทานตางๆ    ขอใหกําหนดในชวงวันเวลาดังกลาว   เชน   การเปดอาคาร   การวางศิลาฤกษ                   
การจัดนิทรรศการ  เปนตน  เพื่อฝายประสานงานจะไดประสานการจัดทํากําหนดการรวมตอไป 
ประเด็นเพื่อพจิารณา 

1. (ราง) กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2551 
2. คณะหนวยงานใดที่มีกิจกรรมที่จะขอพระราชทานตางๆ   ขอใหกําหนดในชวงวันดังกลาว                   

เพื่อฝายประสานงานจะไดประสานการจัดทํากําหนดการรวมตอไป 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  

2551 และเห็นชอบใหดําเนินการขอพระราชทานนามอาคารอาคารศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี    ณ  วิทยาเขต
มุกดาหาร เปน  “ อาคารเทพรัตนคุรุปการ ”  และในสวนการขอพระราชทานเปดรานภูฟา ท่ีประชุมใหความเห็น
วาควรใหอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจ  กอสรางแลวเสร็จไปกอน  จึงพิจารณาขอ
พระราชทานในการดําเนินกิจกรรมตอไป  โดยมอบหมายใหกองบริการการศึกษา  ประสานขอรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมตอไป 
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4.3 แนวทางการดําเนินการการใหบริการทะเบียนและการศึกษา     
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางในการดําเนินการ                   

การใหบริการทะเบียนและการศึกษา  ตามที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษาไดรับ
มอบหมายใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2551  (1  ตุลาคม  2550 – 30  กันยายน  

2551)  ในตัวช้ีวัดที่  11  เร่ืองระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
ใหบริการ  โดยมี  4  กระบวนงานที่ใหบริการ  คือ  การจัดทําใบรับรองผลการเรียน  การจัดทําใบรับรองการเปน
นักศึกษา  การจัดทําใบรับรองผลการเรียนฉบับสมบูรณ  และการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิ  โดยมีนักศึกษามาใช
บริการจํานวน  6,700  รายการ  จากการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก  ทําใหไดขยายขอบเขตการใหบริการตามที่
ผูใชและผูใหบริการสามารถดําเนินการใหไดไมวาจะเปนการขอคําแนะนําหรือคําปรึกษาตางๆ  การยื่นเอกสาร
คํารองเรื่องวิชาการ  การขอใบรับรองคาธรรมเนียม  คําอธิบายรายวิชา  จึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนและจุดประสาน
ของการดําเนินเรื่องดานวิชาการใหกับนักศึกษา  ในการแกปญหาและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม 

จากสภาพการใหบริการปจจุบัน  พบวาจุดที่ใหบริการเดิมคือเคาเตอรบริเวณศาลาแปดเหลี่ยม
นั้น  พบความไมสะดวกผูมาติดตอขอใชบริการเนื่องจากอยูดานหลังของอาคาร  สภาพอากาศที่มีลมแรง  หรือ
ฝนตก  มีผลตอเอกสาร  หองที่ใหบริการเดิมแออัดไมเปนสัดสวนของการใหบริการ   เปนตน  จึงไดขอยายจุด
บริการใหมมายังชั้นหนึ่ง  ดานหนาอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเกา  (ที่ทําการไปรษณียเดิม)  ดังนั้น เพื่อเปน
การพัฒนาระบบการใหบริการที่เคาเตอรใหมใหดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการรวมฉลองครบรอบปที่  20  
ของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอปรับปรุงการจัดการการใหบริการที่เคาเตอรใหม 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. ขอตั้งชื่อจุดบริการ โดยมีช่ือวา “ ศูนยบริการทะเบียนและการศึกษา (Registeration  and  Educational  
Service  Center : R&E) ” 

2. ขอเสนอเรื่องที่ใหบริการ  ดังนี้ 
    -   การออกใบรับรองตางๆ  ไดแก  ใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองการเปนนักศึกษา  

ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองคุณวุฒิ 
   -    การใหและรับรองเอกสารสําคัญ  เชน  ประกาศคาธรรมเนียม  ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวของ

กับการศึกษา  ตารางเรียน  ตารางสอบ  คําอธิบายรายวิชา  การรับรองระเบียนประวัติ 
   -   การรับเรื่องตางๆ   เชน   การขอลงทะเบียน/ เพิ่ม/ถอนรายวิชา   การโอนยายคณะ                   

การโอนยายมาจากสถาบันอื่น  การขอแกไขประวัตินักศึกษา  การขอขอมูลและบริการอื่นๆ 

   -   การใหคําปรึกษาในเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   -   การบริการตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่อง  OMR 
3. ขอเสนออัตราคาบริการเอกสารตางๆ  ที่ใหบริการ  (ขอ 2.2)  ที่ยังไมมีอัตราเรียกเก็บดังนี้ 

3.1  การพิมพรายงานเอกสารคาธรรมเนียม  ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ตารางเรียน  
ตารางสอบ  คําอธิบายรายวิชา  การขอใบรายงานระเบียนประวัติ  แผนละ  2  บาท 

3.2  ใบรับรองเวลาเรียน  ฉบับละ  20  บาท 
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3.3  ซองเอกสาร  ซองละ  10  บาท 

3.4  อัตราคาใหบริการตรวจกระดาษ  ดวยเครื่อง OMR อัตราแผนละ  1  บาท (เพื่อเปน                   
การจัดเตรียมงบประมาณในการซอมและบํารุงเครื่องและพัฒนาระบบการใหการบริการ  เพราะมีการขอให
บริการตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่อง  OMR  เปนจํานวนมาก  ซ่ึงจะมีผลตอการเสื่อมของเครื่อง  ทําใหตอง
ซอม  โดย ม.เชียงใหมคิดอัตราแผนละ  1  บาท ,จุฬาลงกรณฯ  คิดอัตราแผนละ  1.25  บาท )  

4.  ขอเสนอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับรายไดจากการออกใบรับรองตางๆ  และในขอ  3  ใหเปนเงิน
ฝากของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  เพื่อใชในการบริหารจัดการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการใหบริการที่เคาเตอร 

5. ขอเสนอวันเวลาในการใหบริการและการจัดการคาตอบแทนในการใหบริการวันหยุดดังนี้ 
                      ภาคการศึกษาปกติ  ใหบริการ  วันจันทร-ศุกร เวลาราชการและวันเสาร เวลา 08.30  น. – 16.30  น. 

                      ภาคฤดูรอนใหบริการวันจันทร -  ศุกร  เวลาราชการ 

                วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษและวันอาทิตย  งดใหบริการ 

                      คาตอบแทนในวันเสาร (36  สัปดาห X  420  บาท X 1  คน  = 15,120  บาท)  ใหเบิกจายจากเงินรับ

ฝากของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  (ตามขอ 4)  
6. ขอกําหนดการเริ่มใหบริการที่เคาเตอรใหมและปฏิบัติตามแนวทางขางตนตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  

2552  เปนตนไป 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  ท้ังนี้ใหกองบริการการศึกษาพิจารณาตรวจสอบการกําหนด

คาบริการตางๆ    รวมท้ังตรวจสอบภาระงานในความรับผิดชอบในการนํามากําหนดเปนคาบริการตางๆ  ไมให
เกิดความซ้ําซอนกับการบริการตามปกติท่ีมีการใหบริการอยูแลวและใหพิจารณาแกไขในรายละเอียดดังนี้ 
                ขอ  1  ขอตั้งชื่อจุดบริการ  ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ 

    ขอ  3  (3.2,3.3) พิจารณากําหนดอัตราคาบริการรวมกัน  เปนคาจัดสงเอกสาร  ฉบับละ  30  บาท 

    ขอ  4   แนวทางการจัดการเกี่ยวกับรายไดจากการออกใบรับรองตางๆ  และในขอ  3  ใหเปนเงินฝาก

ของงานทะเบียนนักศึกษาฯ   แกไขเปน  เงินรับฝาก   
 
 
 

 

4.4   ขออนุมัติกําหนดคาลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาเดิมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สําหรับ
นักศึกษารหัส  50 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะบริหารศาสตร  ขออนุมัติ
หลักการในการกําหนดคาลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาเดิม  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สําหรับนักศึกษา 
รหัส  50  เนื่องจากพบวามีนักศึกษาจํานวนมากยังไมผานรายวิชาที่อยูในหลักสูตร  ซ่ึงจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
อีกครั้ง  และเสียคาใชจายลงทะเบียนแบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  จากการคิดคาลงทะเบียนแบบ
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เหมาจายเปนการคิดคาใชจายในการลงทะเบียนรวมตลอดหลักสูตรและแบงใหนักศึกษาจายในแตละภาค
การศึกษาจนครบหลักสูตร ดังนั้นเพื่อเปนการลดคาใชจายใหแกนักศึกษา  จึงขออนุมัติใหเรียกเก็บนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา  โดยใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2551 เปนตนไป ดังรายละเอียดดังนี้ 

      ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอน 

1.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ               3,000  บาท 1,500  บาท 

2.  คาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา 
 ภาคบรรยาย หนวยกิตละ   400  บาท   400  บาท 

 ภาคปฏิบัติ หนวยกิตละ   800  บาท   800  บาท 

ยกเวนในสําหรับภาคการศึกษาที่มีการเรียนตามแผนการศึกษาปกติ  ไมตองชําระคาบํารุง
มหาวิทยาลัยเพิ่ม  เพราะนักศึกษาไดชําระรวมในคาลงทะเบียนเหมาจายเรียบรอยแลว 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมใหความเห็นวาคาลงทะเบียนแบบเหมาจายมีความเหมาะสมดีแลว  ท้ังนี้นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนได  ซ่ึงการกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามประกาศ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  ภาคดูรอน  สําหรับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

4.5 สถานภาพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  ท่ีไมเปนปจจุบัน                 
              คณบดีคณะศิลปศาสตร        นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สถานภาพของนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตรที่ไมเปนปจจุบัน     ดวยคณะศิลปศาสตรพบปญหาในการเรียนการสอน  เร่ืองสถานภาพของ
นักศึกษาที่ไมเปนปจจุบัน  กลาวคือ  มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่มารายงานตัว  แตไมลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาใดๆ  จึงทําใหมีผลการเรียนแตละภาคการศึกษา เปน 0.00   
ประเด็นในการพิจารณา 
 1.  เสนอใหงานทะเบียนฯ  กองบริการการศึกษา  ตรวจสอบและคัดชื่อนักศึกษา  ที่มารายงานตัวแตไม
ลงทะเบียนออก ภายใน  1 ภาคการศึกษา  เพื่อใหพนสภาพของนักศึกษา และใหขอมูลดังกลาวเปนปจจุบัน            
 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษาดําเนินการโดยเรงดวน  ดังนี้ 

1. ใหตรวจสอบและคัดชื่อนักศึกษา  ท่ีมารายงานตัวแตไมลงทะเบียนเรียน  ออกภายใน  1  สัปดาห     
ใหพนสภาพนักศึกษา  เพื่อขอมูลจํานวนนักศึกษาจะไดมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

2. ใหผูอํานวยการกองบริการการศึกษารายงานผลการดําเนินงานตออธิการบดีภายใน    2    สัปดาห 
 
 



    

 

 - 9 - 

4.6  โครงสรางการแบงสวนราชการ  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงสรางการแบงสวนราชการ  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.3/471  ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ  
2552  เร่ือง การแบงสวนราชการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  โดยโครงการจัดตั้งกอง            
การเจาหนาที่ขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    นําเสนอขอมลูเพื่อประกอบการพิจารณานั้น 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จึงขอนําเสนอโครงสรางการแบงสวนราชการ  
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 -  โครงสรางการแบงสวนราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยสุขภาพเปนหนวยงานภายใตกํากับของ

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   ท้ังนี้ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ปรับโครงสรางในสวนสํานักงาน
คณบดีใหกระชับและเหมาะสมเชนเดียวกับคณะอื่นๆ  
 
 
 
 

4.7 การรายงานขอมูลองคประกอบที่  4  การวิจัยและองคประกอบที่  5  การบริการวิชาการ   
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอมูลองคประกอบที่  4  การวิจัย

และองคประกอบที่  5  การบริการวิชาการ  ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/2552   เห็นชอบ
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2552 ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเรื่อง  การเตรียมความพรอมเพื่อ                 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2552  ณ                
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร  ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย 

 รศ.ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข     คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ผศ.ดร.อินทิรา   ซาฮีร                 คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 ผศ.ดร.ชริดา     ปุกหุต                 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ    คณะวิทยาศาสตร 
 อาจารยตะวันฉาย โพธ์ิหอม  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ      คณะวิศวกรรมศาสตร 
 นางพนมศรี   เลิศศุภวิทยนภา  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวทัศนีย  สาคะริชานนท  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

โดยสาระสําคัญ คือ การอธิบายความหมาย การใหรายละเอียดเพิ่มเติมการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
เพื่อใหทุกสถาบันมีความเขาใจในการรายงานผลการดําเนินงาน และการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เปน
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน   
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ผลจากการประชุมดังกลาว มีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น ที่ตองเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคประกอบที่ 4  การวิจัย ตัวบงชี้ที่ตอง
พิจารณามี 3 ตัวบงชี้ ดังนี้  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ   
ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ประเด็นที่ตองพิจารณา  คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยน
การรายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ขางตน ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นวามีความเหมาะสม ซ่ึงเมื่อ
พิจารณากําหนดแลวจะตองยึดเปนระบบเดียวกันทุกปที่ประเมินตอจากนี้ไป ดังนี้ 

1. รอบปการศึกษา 2551 (มิ.ย. 51- พ.ค. 52) ปฏิบัติเหมือนปที่ผานมา  
หรือปรับเปลี่ยนเปน 
2. รอบปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) เปนขอมูลเดียวกันกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคํารับรองฯ (กพร.)  
ประเด็นที่ 2   องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ 5.4  ความพึงพอใจของผูรับบริการ     

การสํารวจความพึงพอใจ โดยทั่วไปพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
แตสําหรับมหาวิทยาลัย นอกจากความพึงพอใจใน  4  ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอ

บทบาทของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม  

นอกจากนี้ การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการ จําเปนตองมีการสํารวจอยางนอย 80 % ของกิจกรรม
โครงการที่ดําเนินการ (หากวัดความพึงพอใจไมถึง 80 %ของกิจกรรมที่ใหบริการทั้งหมด จะไดเพียง 1 คะแนน 
ถึงแมวาผลการประเมินระดับความพึงพอใจจะได 3.51 ขึ้นไปก็ตาม) 

การรายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย สามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดย สํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชี้นี้ได แตการสํารวจดังกลาวไมมีผลการสํารวจแยกตามคณะ/
สํานัก  ประกอบกับ คณะ/สํานักสวนมากไมมีการสํารวจครบทั้ง 7 ประเด็นที่กําหนดขางตน  
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  กําหนดแนวทางการดําเนินงานระดับคณะ/สํานัก ดังนี้ 
 แนวทางที่  1  คณะ /สํานักใชผลการสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการของมหาวิทยาลัย                    
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กลาวคือ ผลการสํารวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยถือเปนผลการสํารวจฯระดับคณะ/สํานักดวย  
 แนวทางที่ 2  คณะ/สํานัก สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางนอย 4 ประเด็นแรก โดยตองมี           
การสํารวจอยางนอย 80 % ของกิจกรรม/โครงการที่ไดดําเนินการ  
 แนวทางที่ 3  อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหการดําเนินงานเปน  2  ประเด็นดังนี้ 

1.  กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคประกอบท่ี  4   การวิจัย (4.3,4.4,4.5)  เห็นชอบใหเก็บขอมูล
และรายงานผลการดําเนินงานเปนรอบปงบประมาณ 2551  (ต.ค. 51 – ก.ย. 52 ) 

2.  องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสังคม  ตัวบงชี้ท่ี  5.4  ความพึงพอใจของผูใชบริการ               
โดยเห็นชอบตามแนวทางที่   1 คณะ /สํานักสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการของมหาวิทยาลัย                   
โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กลาวคือ ผลการสํารวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยถือเปนผลการสํารวจฯ  ระดับคณะ/สํานักดวย 

3. กองสงเสริมการวิจัยฯ  เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  โดยงานประกันคุณภาพฯ           
ใชขอมูลจากกองสงเสริมการวิจัยฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 ผลการประสานความรวมมือการรับนักศึกษาแพทยเพิ่มท่ีโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ในป  2552 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการประสานความรวมมือการรับ

นักศึกษาแพทยเพิ่มที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ในป  2552  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข              
ไดประชุมรวมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มการรับจํานวนนักศึกษาแพทยโดยรวมมือกับโรงพยาบาล            
สรรพสิทธิประสงคในป  พ.ศ.  2552 จะรับนกัศึกษาแพทยศาสตรเพิ่มอีก  16  คน 
  

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.2 ระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมทราบ  ดวยโครงการจัดตั้ง             

กองสงเสริมการวิจัยฯ  ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้น  โดยประกอบดวย
ขอมูลนักวิจัย  โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณประจําป  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับตางๆ  ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล  
ซ่ึงหากฐานขอมูลดังกลาวไดรับการพัฒนาและนักวิจัยเขาไปกรอกขอมูลใหเปนปจจุบัน จะเปนประโยชนใน  
การตรวจประเมินจากหนวยงานตางๆ ตอไปในอนาคต  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 



    

 

 - 12 - 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบและใหกองสงเสริมการวิจัยฯ  พิจารณาหาแนวทางในการจัดเก็บขอมูล

งานวิจัยจากคณะ/สํานัก  เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลท่ีตองสงใหงานประกันคุณภาพฯ  ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนใหเปน
ฐานขอมูลรวมกันของหนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 

5.3 การกําหนดคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
( Audit  Committee ) 

นางปนัดดา    ฤทธิชู   รก.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ               
การกําหนดคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit  
Committee )  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ( Audit  Committee ) พ.ศ.  2551 ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อเปน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีจํานวนไมนอยกวา  3  คนแตไมเกิน 5 คนใหมีการประชุมอยาง
นอยปละ  4  คร้ัง  และใหมีการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันเสารที่  28 กุมภาพันธ  2552  สภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเหมือนเดิม  ดังนี้ 
 1.  ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ    ประธาน 

 2.  ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี   กรรมการ 

 3.  รองศาสตราจารยเกรียงไกร โชประการ  กรรมการ 

 4.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ  กรรมการ 

 สวนกรรมการลําดับที่  5  มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  ดําเนินการทาบทาม  
แลวเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแตงตั้งตอไป   
 ขณะนี้อยูระหวาง  ผูชวยศาสตรจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  ดําเนินการทาบทาม กรรมการ  ลําดับ           
ที่  5 และฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดังนั้น  เพื่อใหมีการกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมโดยสภามหาวิทยาลัย  ฝายเลขานุการ  จึงขอแจงใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  กอนนําเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตอไป  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบและเสนออัตราคาเบี้ยประชุมเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในอัตรา

คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน  3,000  บาท  และอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายใน
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ   จํานวน  1,000  บาท   
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5.4 สรุปผลการดําเนินงาน  การจัดงานวันเกษตรอีสานใต   
คณบดีคณะเกษตรศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการดําเนินงาน  การจัดงาน            

วันเกษตรอีสานใต  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดจัดงานเกษตรอีสานใต “ เกษตรไทยสูภัย

เศรษฐกิจ ”  ขึ้นระหวางวันที่  20  กุมภาพันธ  - 1  มีนาคม  2552  ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จตามรายงานสรุปดังนี้ 

 จํานวนผูเขาชมงานเกษตรอีสานใตในระยะเวลาจัดงาน  10  วัน มีผูเขาชมงานจํานวน 154,730  คน                
เฉลี่ย  15,473  คนตอวัน  จํานวนรถยนต  24,893  คัน เฉลี่ย 2,489  คันตอวัน  จํานวนรถจักรยานยนต 46,501  คัน  
เฉลี่ย 4,650  คันตอวัน  หนวยงานราชการที่เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น  15  หนวยงาน และหนวยงานเอกชนจํานวน 
26  หนวยงาน  ซ่ึงไดเขารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ  ภายในงาน 

1. นิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐ   

พื้นที่ที่ใชจัดนิทรรศการภาครัฐมีเนื้อที่ประมาณ  2  ไร  มีหนวยงานเขารวมจัดนิทรรศการดังนี้คือ  
กรมการขาว  สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง  วิทยาลัยสารพัดชาง  กรมปศุสัตว  กรมพัฒนาที่ดิน                 
กรมวิชาการเกษตร   สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   กรมสงเสริมสหกรณ  คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สํานักงานสาธารณสุข  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

2. นิทรรศการจากหนวยงานภาคเอกชน 

บริษัทภาคเอกชนที่เขารวมจัดนิทรรศการและจําหนวยสินคาในงานเกษตรอีสานใต  คือ  บริษัท              
เครือเจริญโภคภัณฑ  บริษัทสยามคูโบตา  บริษัทเจียใต  บริษัทยันมาร  บริษัทไทยน้ําทิพย  บริษัททีทีแอนดที  
บริษัทไบโอซอยด  บริษัทเอราวัลยรับเบอร บริษัทปฏิพงษ บริษัทดักคิง  บริษัทเจดีพูล  บริษัทอารซีพี  
บริษัทเพียวพลังงาน บริษัทเบทาโกร บริษัทสหพัฒนพิบูล  และมีบริษัทเอกชนที่เขารวมจัดนิทรรศการแปลง
สาธิต  พันธุไมดอก ,พืชไร,ผัก และบริษัท เอ.ที.ซี  รวมแสดงโชวระบบน้ําและระบบชลประทาน  คือ                   
บริษัทเอ.เอฟ.เอ็ม ฟลาวเวอรซีด จํากัด  บริษัท  ที.เอส.เอ  จํากัด  และบริษัทยูนิซีดส จํากัด  ซ่ึงหนวยงานตางๆ  
ไดใหความรวมมือและการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เปนอยางดี 

3. นิทรรศการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เข ารวมงาน   ไดแก   คณะวิศวกรรมศาสตร                   

คณะบริหารศาสตร   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ     คณะนิติศาสตร   งานกิจการนักศึกษา                   
คณะเภสัชศาสตร  และศูนยชีวินทรียภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ในสวนของคณะเกษตรศาสตรไดรวม
จัดนิทรรศการทั้ง  5  ภาควิชา คือ  ภาควิชาพืชไร  ภาควิชาพืชสวน  ภาควิชาสัตวศาสตร  ภาควิชาอุตสาหกรรม
เกษตร  และภาควิชาประมง 

4. การจัดกิจกรรมการประกวด 
กิจกรรมการประกวด   เชน   การประกวดสุนัขชิงถวยพระราชทาน   การประกวดพานบายศรี                   

การประกวดไมดอกไมประดับ  การประกวดไมผล  การประกวดการจัดสวนในถาด  การประกวดผา                   
การประกวดวาดภาพ  และการประกวดปลากัด  เปนตน   
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5. กิจกรรมประชุมวิชาการ 
จัดขึ้นในระหวางวันที่  20-22  กุมภาพันธ  2552  สถาบันวิจัยยางรวมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห

การทําสวนยาง  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการประชุมทางวิชาการ   เ ร่ือง   “ยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ :  การจัดการอยางเหมาะสมและยั่งยืน ”   

6. การจําหนวยสินคา 
การจัดรานคาเพื่อจําหนายสินคาและพันธุไม  จํานวน  168  ล็อค  และการจัดจําหนายสินคา  OTOP                

จากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)  5  จังหวัดชายแดนภาคใตกวา  150  ราน 
7. กิจกรรมอื่นๆ   

-   กิจกรรมบุญคูณลาน   
-   กิจกรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษา  การประกวดโปงลาง  การแสดงจากภาคใตและ

ชมรมอนุรักษพันธุมาไทย  โดยไดนํารถมามาบริการใหกับผูเขาชมงาน 
-   การจัดการอบรมเพื่อใหความรูตางๆ  เชน  การอบรมเพาะเลี้ยงเห็ด  การแปรรูปอาหาร              

การกรีดยาง  การติดตายาง  เปนตน 
8. ปญหาและอุปสรรค 

1.  มีการจัดงานซ้ําซอนกันหลายแหง  ในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึงสงผลใหงบประมาณใน              
การประชาสัมพันธตองเพิ่มมากขึ้น 

2.  สภาพอากาศที่คอนขางรอน    ในชวงเวลากลางวันสงผลใหผู เขาชมงานมีจํานวนนอย                   
ควรปรับปรุงพื้นที่โดยการใชตาขายพลางแสงเพิ่มเติม 

3.  การกระจายจํานวนผูเขาชมงาน  พบวาผูเขาชมสวนใหญอยูในบริเวณการจําหนายสินคา จึงทํา
ใหมี ผูเขาชมนิทรรศการและการประกวดนอย 

4.  การมีสวนรวมของนักศึกษายังมีไมมาก    เนื่องจากเปนชวงใกลสอบของนักศึกษา 
9. ขอเสนอแนะ 

1. ควรเลื่อนระยะเวลาการจัดงานใหอยูในชวงปลายเดือนตุลาคมซึ่งเชื่อมตอตนเดือน
พฤศจิกายน  เพื่อเล่ียงชวงอากาศรอน และใหนักศึกษาไดมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดผังงาน  ไมควรแยกยอยพื้นที่มากเกินไป  เนื่องจากผูเขาชมงานสวนใหญนิยมเดิน
เปนเสนตรง  นอกจากนี้ควรพิจารณาการจัดแบงโซนรานคาและนิทรรศการ  ใหอยูบริเวณใกลเคียงกัน  เพื่อให
ผูรวมงานสามารถเขาชมนิทรรศการไดอยางทั่วถึง 

3. จุดเดนของงาน  ควรเพิ่มจุดเดนของงานและคงจุดเดนที่มีอยู  เชน  บริการรถรางนําชมงาน  
และทุงทานตะวัน  ฯลฯ     (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.5 สรุปขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ     นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  สรุปขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่เปนปจจุบัน 

 ประเทศที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความรวมมือทางวิชาการเปนปจจุบัน  จํานวน  10  
ประเทศ  18  สถาบัน 

 
ท่ี 

 
ประเทศ 

จํานวน 
(สถาบัน) 

1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 
2 กัมพูชา 2 
3 สหรัฐอเมริกา 1 
4 ออสเตรเลีย 2 
5 ไทย 1 
6 แคนาดา 1 
7 จีน 3 
8 เวียดนาม 3 
9 ฟลิปปนส 1 
10 ฝร่ังเศส 1 

รวม 18 
 

2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่กําลังดําเนินการพัฒนาความรวมมือ 
 ประเทศที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําลังดําเนินการพัฒนาความรวมมือฯ  จํานวน  5  ประเทศ  

21  สถาบัน 
 
ท่ี 

 
ประเทศ 

จํานวน 
(สถาบัน) 

1 เวียดนาม 7 
2 จีน 7 
3 นิวซีแลนด 3 
4 ออสเตรเลีย 3 
5 สหรัฐอเมริกา 1 

รวม 21 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหกองวิเทศสัมพันธพิจารณารวบรวมการลงนามบันทึกความ

รวมมือกับหนวยงานตางๆ  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         
 

6.1 การจัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดทําหลักสูตรใหม                   

และการปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   ดวยคณะศิลปศาสตร  มีแนวคิดในการปรับปรุง
หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (การจัดทําหลักสูตรแบบ 3+1)  โดยเปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม   ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3  ป  และไปเรียนที่ประเทศเวียดนาม  1  ป   

 

ประเด็นเพื่อพิจารณา  
- การปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  (การจัดทําหลักสูตรแบบ 3+1)   

 

  ที่ประชุมโดยประธานที่ประชุม  ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สําหรับคณะที่ประสงคที่จะจัดทําหลักสูตร
ใหม  และการปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  ขอใหนําเสนอหลักการและเหตุผลตอ             
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   ทั้งนี้ขอใหมีเนื้อหาในการนําเสนอดังนี้ 

1. นําเสนอแนวคิด  หลักการและเหตุผล  ในการปรับปรุงและการจัดทําหลักสูตรใหม 
2. การใหขอมูลดานการตลาด  หรือกลุมเปาหมายของกลุมลูกคาหรือผูเรียน 
3. แสดงขอมูลความพรอมของคณะในการจัดทําหลักสูตรใหม 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอหลักการและแนวคิดตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป 
 
 
 

6.2  การจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร 
คณบดีคณะศิลปศาสตร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของ

คณะศิลปศาสตร   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตฑิตศึกษา  ไดระบุให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกในคณะตางๆ  นั้น 

ดังนั้นเพื่อใหเปนแนวปฏิบัติและเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตรขอเสนอเสนอแนวทางสําหรับการจัดสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ  3   แนวทาง  คือ 






