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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  3/2550 
วันเสารท่ี  26  พฤษภาคม   2550  เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน       จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย 
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
    3. ศาสตราจารยกนก      วงษตระหงาน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    4. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา    พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    7.  นายสุทธินันท        ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    8.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    9.  ศาสตราจารยอมร      จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   10. นางอรวรรณ      ชยางกูร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   11. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
   12. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         นายนกิร        วีสเพ็ญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
   13. ประธานสภาอาจารย          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส       จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
   14. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนติย      ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 
   15. คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา      ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร 
   16. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยวัชรพงษ      วัฒนกูล      ประเภทผูบริหาร 
   17. รองศาสตราจารยสัมมนา       มูลสาร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
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   18. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
   19. นางสาวอินทิรา          ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
   20. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
         ผูชวยศาสตราจารยมนญู   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย         
   21. นางอรอนงค    งามชัด      ผูชวยเลขานุการ 
   22. นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
ผูที่มาประชุมไมได 
    1.  นายแพทยนิรันดร      พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    2.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร     โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                             ประเภทคณาจารยประจํา 
ผูเขารวมประชุม 
    1.  นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    3.  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

สาธารณสุข 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุม ดังนี้ 

1. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 ทาน คือ 
1.1   นายแพทยนรัินดร  พิทักษวัชระ   

       1.2    รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ 
2.  ประธานสภาอาจารย  ในวาระตอไปคือ   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  
3.  การจัดการประชุมระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหวางวันที่         

22-23 มิถุนายน 2550 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดเชิญประชุมคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตางๆ เขารวม    โดยหัวขอที่นาสนใจและเกี่ยวของกบั
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตางๆ  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550  เวลา 09.00 น.  
ณ โรงแรมสยามซิต้ี  กรุงเทพมหานคร 

 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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  1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 

1.2.1 ผลการประชุมวิสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2550  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่องผลการประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 
2/2550  เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2550  ใครขอรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบดังตอไปนี ้

1. ปญหาในการรับสมัครนักศึกษาระบบ Admission เร่ืองหลักเกณฑและองคประกอบในการสมัคร
เพื่อเขารับการคัดเลือกที่กําหนดใช คะแนนการสอบวัดความรูขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) คร้ังแรกของปการศึกษา  
ที่ประชุมเห็นชอบใหทุกมหาวิทยาลัยพิจารณาการรับนักศึกษาโดยใหเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษาที่
กําหนด    ในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2548 ที่ไมไดสอบ O-
Net ในปที่จบการศึกษาและไดยื่นสมัครคัดเลือกโดยใชคะแนน O-Net ที่จัดสอบครั้งที่สอง จํานวน 37 คน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ หมายเลขที่ 1) 

2. ผลสรุปการประชุมคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum ที่ผานความเหน็ชอบ 
ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดเชิญประชุมวสิามัญ คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2550   
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ หมายเลขที่ 2) 

ขอมูลเพิ่มเติม การประกาศผลสอบเขามหาวิทยาลัย ป 2550 ซ่ึงผลปรากฏวา จากจาํนวนผูสมัคร
สอบในระบบการรับนิสิตนักศึกษากลางหรือ Admission จํานวน 107,969 คน มีผูผานการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณและตรวจรางกายจาํนวน 70,484  คน เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 58,849 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8,670 คน สถาบันอุดมศึกษาของรฐัสังกัดหนวยงานอื่น 276 คน และมหาวทิยาลัย
เอกชน 2,689 คน ผูสอบคะแนนสูงสุด 93.16 % ติดคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ดังมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
    
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบหมายใหศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ อธิการบดี ชี้แจงเกี่ยวกับ 
การรับนักศึกษาในระบบ Admission ตอท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเกี่ยวกับกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการใน
ปจจุบัน ยังเปนแบบ Central Admission ซ่ึงจะตองปรับเปล่ียนเขาสูระบบ Admission ท่ีแทจริง ท้ังนี้
ทุกมหาวิทยาลัยควรจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยจะตองเปนระบบที่มีความยุติธรรมและเปนมาตรฐาน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
การรับนักศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เชน การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดานตางๆ โดยเขาสูระบบ Admission แลวมหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาใน
รูปแบบการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษดานตางๆ หรือไม  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควร
พัฒนาระบบการคัดเลือกฯในรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับหลักการของระบบ Admissionอยางเปน 
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ขั้นตอนและสรางความเขาใจกับสาธารณะชน อีกท้ัง ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรงที่ผานมากับการรับนักศึกษาในระบบ Central Admission และขอให
มหาวิทยาลัยนําสังเกตดังกลาวขางตนเพื่อนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 
1.2.2 สรุปจํานวนนกัศึกษาใหมชั้นปท่ี 1  ประจาํปการศึกษา  2550 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่องสรุปจํานวนนักศึกษาใหมช้ันปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550 โดยวิธี
รับตรง (โควตา) และระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (ระบบ Admission) บัดนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงผลการคัดเลือกระบบกลางเรียบรอยแลว จึงใครขอสรุปจํานวนนักศึกษา
ใหมช้ันปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550 โดยแยกตามคณะ/สาขาวิชา (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
1.2.3  รายงานความกาวหนาขอกําหนดในการจางออกแบบอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ  
          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  80 พรรษา 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมทราบความกาวหนาขอกําหนดในการจางออกแบบอาคารอเนกประสงค
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2550 ในวันเสารที่ 17 มีนาคม 2550 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหมหาวิทยาลัยใชเงินทุนสํารองของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนคาจางออกแบบอาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา เปน
เงิน 4,400,000 บาท (ส่ีลานสี่แสนบาทถวน) นั้น 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีคําส่ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 508/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอกําหนดในการจางออกแบบอาคารศูนยประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ เขารวมเปน
คณะกรรมการ โดยไดมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ที่ผานมา เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง แกไขรางขอกําหนดดังกลาว (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 

/มติที่ประชุม ...       

 



 5
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานความกาวหนาโครงการดังกลาวและเนื่องจากในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 สํานักงบประมาณไดมีนโยบายที่จะไมสนับสนุนงบประมาณคาควบคุม 
งานกอสรางใหกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อ 
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับเปนคาคุมงาน 
กอสรางของอาคารดังกลาว 

 

1.2.4  สรุปผลการดําเนินงานของแตละคณะตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย       ประจําป 2549 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่องสรุปผลการดําเนินงานของแตละคณะตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจําป 2549  เห็นชอบใหฝายเลขานุการดําเนินการรายงานผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยควรเนน
เร่ืองที่สําคัญและใหแตละคณะจัดทําเปนรูปแบบเดียวกันและใหเพิ่มรูปแบบเฉพาะสําหรับการตรวจสอบแตละคณะวา
คณะใดไดดําเนินการแลว  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใครขอสรุปผลการดําเนินของแตละคณะตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่สําคัญ ประจําป พ.ศ. 2549  พรอมนี้ไดแนบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ
เกษตรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคร้ังท่ี  2/2550   

เม่ือวันเสารท่ี   28  เมษายน  2550 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันเสารท่ี 28 เมษายน 2550 โดย

มีขอแกไข ดงันี้ 
 ขอความเดิม     แกไขเปน 
 หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 17        
 อําเภอสะบายอย  อําเภอนทวี...        อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี... 
 หนาท่ี 6 บรรทัดท่ี 7       

2. ใหแยกระเบียบ  สวัสดิการออกจาก...           2. ใหแยกภารกจิสวัสดกิารออกจาก.... 
 หนาท่ี 10 บรรทัดท่ี 12 
 ..แตงตั้งคณะทํางาน 2 คณะ คือ คณะทํางาน      ...แตงตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการ 
 เพื่อทําหนาที่...           เพื่อทําหนาที่... 
 
 

/หนาที่ 10 บรรทัดที่ 13... 
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 หนาท่ี 10 บรรทัดท่ี 13 
 ...และคณะทํางานเพื่อทําหนาที่        ...และคณะกรรมการรางขอบังคับการเงินและพัสด ุ
             และบริหารงานบุคคล 

 หนาท่ี 10 บรรทัดท่ี 14 
 ..โดยคณะทํางานชุดที่ 1           ...โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 
 หนาท่ี 12 บรรทัดท่ี 15 
 ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใช         ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใชงบประมาณ 
 งบประมาณไป 150 ลานบาท              เบื้องตน 150 ลานบาท 
              ตัดขอความ โรงเรียนดรณุสิกขาลัย ใชงบประมาณ 
             120 ลานบาท ออก 
 หนาท่ี 19 บรรทัดท่ี 24 
 มติที่ประชุม ขอใหคณะรัฐศาสตร        มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติ และมีขอเสนอแนะ 
 ทบทวนหลกัสูตรใหม มีขอเสนอดังนี ้       จากที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ดังนี ้  

 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รายงานที่
ประชุมเรื่องความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดังนี ้

1. ดานการเรียนการสอน 
1.1  จํานวนการรบันักศึกษา ปการศึกษา 2550  

1.1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาจํานวน 16 คน โดยแบงรับจังหวัดละ 4  คน 
1.1.2 หลักสูตวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาธารณสุขศาสตร (วทบ.) รับจํานวน 150 คน 

- โควตา 8 จังหวัด    จํานวน 10 คน 
- โควตา 19 จังหวัด   จํานวน 20 คน 
- ใชคะแนนสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 70 คน 
- Admission    จํานวน 50 คน 

1.1.3 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) รับจํานวน 100 คน เปดทําการสอนในวันเสาร -
อาทิตย 

2. ดานหลักสตูร 
2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรและการสาธารณสุขทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความสอดคลองกับ

การเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษารุนที่ 1 ตามขอตกลงกับแพทยสภา สําหรับนักศึกษารุนที่ 2 ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทยทหารบก คือ  
 

/โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค… 
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โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลคายสุรนารี และโรงพยาบาลคาประจักษศิลปาคม เพื่อรวมทําการ
สอนในชั้นคลินิก ขณะนี้อยูระหวางการกําหนดวันเวลาทําบันทึกความรวมมืออยางเปนทางการ (MOU) 

2.2ไดทําหนังสือขอรับการตรวจรับรองจากแพทยสภา คร้ังที่ 2 ซ่ึงกําหนดใหฝายแพทยศาสตร
ศึกษาเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอตอแพทยสภากอน โดยตองขอขอมูลความพรอมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมดวย 

3. การเรียนการสอน 
3.1 สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปดทําการสอนชั้นปรีคลินิก (แบบ Block course) 

ภายในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนภาคการศึกษาแรก ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ที่ผาน
มา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวกอนขึ้นชั้นปรีคลินิก 

3.2 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ใหความสําคัญกับทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดกําหนดใหฝายแพทยศาสตรศึกษาทําการประเมินการสอนในทุกหัวขอการสอน 
(Topic) โดยจัดทําแบบประเมิน ดังนี้ 

3.2.1. ประเมนิการสอนของอาจารย (บรรยาย)  ประเมินโดยนกัศึกษาและอาจารย 
3.2.2. ประเมนิการสอนของอาจารย (ปฏิบัติ)    ประเมินโดยนกัศึกษาและอาจารย 
3.2.3. แบบประเมิน Case discussion            ประเมินโดยนกัศึกษา 
3.2.4. แบบประเมินตนเองและเพื่อนนกัศกึษา (Case) ประเมินโดยนักศึกษา 
3.2.5. แบบประเมินรายวิชา   ประเมินโดยนกัศึกษาและอาจารย 
3.2.6. แบบประเมินการวัดผล   ประเมินโดยอาจารย 
3.2.7. แบบประเมินปจจัยเกือ้หนุน   ประเมินโดยนกัศึกษาและอาจารย 

3.3 หลังจากเปดทําการสอน 1 สัปดาห วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดนําผลการ
ประเมินมาสรุปและนําเขาที่ประชุม วิเคราะหรวมกันเพื่อปรับปรุงแกไขและหาแนวทางปฏิบัติในสัปดาหถัดไป ยกเวน
เร่ืองเครื่องมือทําปฏิบัติการไมเพียงพอจึงตองนําเสนอผูบริหารตอไป 

3.4 ไดจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอสอบ เพื่อใหอาจารยทุกทานออกขอสอบและนํามา 
Discussion ทุกสัปดาห เพื่อพัฒนาขอสอบใหอยูในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแพทยและสากล 

3.5 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย ผูสอน แนวทางการจัดทําการสอน การจัดทําขอสอบ คลังขอสอบ อยางตอเนื่อง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหลาย
หนวยงาน และสามารถติดตามกิจกรรมดังกลาวไดที่ http://www.cmp.ubu.ac.th/%7Emed _ed/  

3.6 จัดตั้งหนวยงานแพทยศาสตรศึกษา เปนหนวยงานกลางประสานงานดานการศึกษาเพื่อ
ดําเนินงานดานสนับสนุนการศึกษา ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ใหบริการอาจารยและนักศึกษา รวบรวม
และจัดเก็บขอมูล เปนหนวยประสานงานกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยและแพทยสภา 
(ดังมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

 
/จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ... 
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  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ดานสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษา จึงขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร 
นําเสนอขอมูลดังกลาวตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป  
 

  3.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการออกเปน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ไดรายงานวา ในชวงระหวางการ
ประชุมครั้งที่ 2/2550 และ 3/2550 นั้น เปนระยะเวลาที่หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยจัดการประชุมสัมมนาบุคลากร
นอกสถานที่ จึงทําใหยังไมมีการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในคราวตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.3 รายงานการศกึษาการจัดตัง้โรงเรียนสําหรบับุตรหลานบคุลากร  
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ได
รายงานวา ตามที่ไดขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯใหตั้งคณะทํางานเพื่อทําการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยฯได
ออกคําสั่งที่ 559/2550 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียน
สําหรับบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีตนเปนประธานคณะกรรมการฯ ในการนี้ไดนัดประชุม
คณะกรรมการในวันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2550 และจะรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานในการดําเนินงานในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.4  (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ 

                           บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง)   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2550 เนื่องดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ไดประกาศใชมาตั้งแต ธันวาคม 2541 และปจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ยังคงใชในการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษาอยู  ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศใชมาตั้งแต ประกาศเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ พ.ศ. 2542  และปจจุบันเกณฑใหมที่ประกาศใช ฉบับ พ.ศ. 2548    

 
/ดังนั้นงานบริหารบัณฑิตศึกษา... 
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  ดังนั้นงานบรหิารบัณฑิตศกึษา  จึงเหน็ควรมีการปรับเปลี่ยนขอบังคับระดับบัณฑติศึกษาฉบับใหม  
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ  ดังเสนอตาม (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550   โดยในรางขอบังคับดังกลาว  โดย
ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  มี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากขอบังคับเดิม ในหมวดตางๆ (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม  ใหทบทวนและแกไขรางขอบังคับฯใหม  โดยมอบหมายใหศาสตราจารยประกอบ  
วิโรจนกูฎ อธิการบดี ดําเนินการประชุมรวมกับคณบดี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  และรอง
ศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร เพื่อพิจารณารางขอบังคับใหรอบคอบอีกครั้ง โดยยึดตามหลักเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พรอมขอเสนอแนะดังนี้  
1. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณารางขอบังคับฯ ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาโดยมีความยืดหยุนในทางปฏบิตั ิ
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณารางขอบงัคับฯ เนนเกณฑและกระบวนการดานคุณภาพการศึกษา 

  และใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การกําหนดนโยบายวิธีการรบันักศึกษา  ปการศึกษา 2551 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่องการ

กําหนดนโยบายวิธีการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2551 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  2/2550  เมื่อวันอังคารที่  20  มีนาคม  2550 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องการรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2551 มี
มติเห็นชอบวิธีการรับนักศึกษา ปการศึกษา  2551 กําหนด 3  วิธี  ดังนี้ 
  1. การรับตรง  สัดสวน 50 % แยกเปน 3 กลุมวิธีรับ  ไดแก 

1.1 รับตรงโดยใชผลการเรียน (โควตาภาคอีสาน)  4 ภาคเรียน  ในกลุมพื้นที่ใหบริการ  8  จังหวัด
และพื้นทีภ่าคอีสาน  19  จังหวัด โดยนกัศกึษาสามารถเลือกสมัครไดเพียงวิธีเดียว 

1.2 รับตรงโดยใชผลการสอบ (โควตาทั่วประเทศ) โดยคณะ/หลักสูตรเปนผูกําหนดหลักเกณฑการ
รับสมัครและคัดเลือก 

1.3 รับตรงโดยใชความสามารถพิเศษ เชน โควตานักกีฬา ชางเผือก ทุนฯลฯ โดยคณะ/หลักสูตร
เปนผูกําหนดหลักเกณฑการรับสมัครและคัดเลือก 

 
 

/2. รับผาน Admission… 
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  2. รับผาน Admission สัดสวน 50% ตามหลักเกณฑที่คณะ/หลักสูตรพิจารณากําหนด 
  3. การรับนักศกึษาภาคพิเศษ สัดสวนและเกณฑตามที่คณะ/หลักสูตรพิจารณากําหนด 
(ดังมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหการรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2551 โดยวิธีการรับ
ตรงโดยกําหนดสัดสวนรอยละ 60 และรับผานวิธี ระบบ Admission สัดสวนรอยละ 40 ท้ังนี้ การรับ
นักศึกษาภาคพิเศษขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเหตุผลเปนไปตามความจําเปนท่ีเหมาะสม ท้ังนี ้ ท่ี
ประชุม ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานที่เก่ียวของ ดงันี้   
1. ใหมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อพัฒนารูปแบบ

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหไดนักศึกษาที่ดีและมีความตั้งใจในการศึกษา 
2. ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ภูมิภาคตางๆ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในดานวิชาการ และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมท้ัง 
รวมมือกับชุมชนเพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสงผลใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

3.   ใหมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรใหมีคุณภาพ เพื่อเปนกลไกในการ 
      สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยและสังคมพึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพัฒนา 
       กระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษาในดานตางๆ เพื่อใหสามารถใชชีวิตอยูภายใน 
       มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ท้ังนี้ในวิธีการดําเนินการรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหคง 
       ตามเดิม ในเรื่องการรับนักศึกษาที่เปดตั้งแตปการศึกษา 2551 และมอบหมายกองแผนงานจัดทํา    
      แผนการรับฯตอไปอีก 5  ปขางหนา 
ท้ังนี้ ใหนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

   
  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
  4.2.1  รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการบรหิารงานบคุคล (ฉบับท่ี 2)       
                                         พ.ศ. 2550 

นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ ประชุมพิ จ ารณาร า งข อบั งคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยเรียกชื่อยอวา 
“ก.บ.บ” ประกอบดวย 

 
 

/1. อธิการบดี… 
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   1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
   2. รองอธิกาบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
   3. ผูแทนคณบดี ผูอํานวยการ หรือ 
       หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
       ฐานะเทยีบเทาและรวมถึงหัวหนาหนวยงาน 
      ที่จัดตั้งโดยขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยดวย 
      จํานวน   5  คน     กรรมการ 
   4. ประธานสภาอาจารย    กรรมการ 
   5. ประธานอนกุรรมการสภาอาจารย  กรรมการ 
   6. รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการและเขานุการ 
   7. ผูอํานวยการกองกลาง    ผูชวยเลขานุการ 
 
  ดวยที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 มีมติเห็นชอบ
ใหปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีคณบดี ผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานักที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  จึงขอเสนอรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2550  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติและใหแกไขในรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ใหม ตามที่เสนอแนะ ดังนี ้
1.   ขอ 6(3)  จาก  ผูแทนคณบดี  แกไขเปน  คณบด ี
2. ขอ 6(7) จาก ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ แกไขเปน ผูอํานวยการกองที่อธิการบดมีอบหมาย 

 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
  5.1  การปรับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่องการปรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2549  
ไดมีมติเห็นชอบใหปรับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จากเดิม เรียกเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัยภาค
การศึกษาละ 2,200 บาท ปรับเปน 3,000 บาท และมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแตป
การศึกษา 2550 เปนตนไปนั้น    เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาค
พิเศษ ควบคูกันไปกับภาคปกติแตจะมีความแตกตางกันไปในสวนที่เปนคาธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงปจจุบัน 
 

 
/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี… 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2543 สําหรับบริหารจัดการศึกษาอยู 
  เมื่อพิจารณาในสวนคาบํารุงมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ  ปจจุบัน
เรียกเก็บในอัตรา 2,500 บาท ตอภาคการศึกษาซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคปกติ  ดังนั้น เพื่อใหการ
บริหารจัดการศึกษาภาคปกติสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน จึงใครขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ในรายการ
คาบํารุงมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษจากเดิม 2,500 บาท เปน 3,500 บาท สําหรับคาธรรมเนยีม
อ่ืนๆ ยังคงเรียกเก็บอัตราเดิม และใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2550  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   
 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
           
 มติท่ีประชุม  อนุมัติคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2550    
          จํานวน 3,500 บาท  

 
ปดประชุมเวลา  13.35 น. 
 
 
      .....................................................              …………………………………………. 
             (นายธีระศักดิ์   เชียงแสน)                         (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน               รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
                     ผูชวยเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                ผูจดรายงานการประชุม                           ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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