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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ   ประธานกรรมการ 
2. นพ.วฒันา  พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
3. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
5. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
6. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
7. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
8. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ ผู้แทนอาจารย์ กรรมการ เนื่องจากมีภารกิจสอนนักศึกษาแพทย์
ปี 5 ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.พญ.ชลลดา   บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
2. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
5. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
   

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าเดือน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้อง

ประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ. ไม่มีวาระท่ีเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/255๘ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๘  

ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
 1.2.1 การแต่งตั้งนางสาว รัชดา โสภาคะยังเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
   ๑.2.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯขอโอนเงินส่วนที่เหลือจากค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จ านวน 
236,800.00 บาทไปเป็นค่าใช้สอยอื่นๆ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
   1.2.3 มหาวิทยาลัยฯขอความร่วมมือก าหนดการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจ าทุกวันอังคาร เพ่ือให้

สอดคล้องกันทุกหน่วยงานทั้งจังหวัด 
    

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.2.4 การพิจารณาผลกระทบจากการเลื่อน เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนจากคณะต่างๆ เพื่อ

รวบรวมส่ง สกอ.ต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.2.5 อนุมัติการเก็บค่าธรรมเนียมและแนวทางการจัดสรร ในกรณีที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดตามแนวทางที่ 1 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.2.6 เห็นชอบอัตราหน่วยกิตส าหรับวิชาบรรยาย และวิชาปฏิบัติการในรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายที่

คณะวิชาเจ้าของนักศึกษาจะต้องจ่ายให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 1.2.7 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 1.2.8 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ คืนความสุขให้คน ม.อุบล ก าจัดขยะอันตรายชุมชนอย่าง

ปลอดภัย 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.2.9 ผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
   
  1.2.10 งดการแถลงข่าวกีฬาหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีความชัดเจนจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
     

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 
1.2.11 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ

บริหารและสวัสดิการ พ.ศ.... 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ. ห้องประชุมวารินช าราบ 

1.3.1 รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีต ารา หนังสือ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน ตามรายละเอียดตามเอกสาร 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
1.3.2 แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3.3 อนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 9 อัตราของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

  



4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
1.3.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุมวาริน 
ช าราบ (ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม) 

 
1.4.1 กฎ กพอ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่

สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.4.2  อนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.4.3 อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  3 ท่าน 
 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.5 ผลการประชุมกรรมการอ านวยการ กสพท ในเดือน ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
1.5.1 การวิเคราะห์ผลการสอบ OSCE : เห็นควรให้คณะแพทย์ทุกแห่งเน้นหัตถการ Basic Life 

Support และ Advance Life Support และควรปรับเกณฑ์การผ่านเป็น 80% กระชับหลักสูตร Patient safety ให้
มากขึ้น 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.5.2 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและจัดท าข้อเสนอการพัฒนากลไกกลาง
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.5.3 สรุปผลการประชุม “หลักสูตรกลางส าหรับการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพ เพ่ือ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
1.5.4 สรุปผลโครงการผลิตแพทย์ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือของบประมาณสนับสนุนคณะแพทย์ใหม่

ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.5.5 โครงการจัดตั้งสมาคมรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (AMEAc) ตามเกณฑ์ WFME 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.6 การประชุมแพทยสภา เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
1.6.1 ผลการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ได้พลตรี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิฎาพล วัฒนกูล 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
๑.7 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  

ประเด็นที่จะท าประชาพิจารณ์   
๑. การวิเคราะห์ความหลากหหลายของสถาบันผลิตแพทย์  
๒. Physician for community  
๓. Physician for advance care  
๔. Academic physician/researcher 

 
     มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 1.2 งานคลังและพัสดุ 
   1.2.1 จ้างพนักงานจ้างเหมา (นักวิชาการเงินและบัญชี) ปฏิบัติงานการเงินที่ศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ 

  รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งเพื่อทราบ ตามที่ งานคลังและพัสดุ ได้เสนอการขอจ้างพนักงาน
จ้างเหมา เพ่ือช่วยปฏิบัติงานการเงินที่ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จากเดิมมีผู้ปฏิบัติงานแล้ว 1 ราย  แต่
เนื่องจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่แผนกเวช
ระเบียน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ท าให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนงานที่ปฏิบัติเดิมที่เคยได้รับมอบหมาย 
ซึ่ง มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2558 เห็นชอบให้จ้างบุคคลเพ่ือมาปฏิบัติงานแทนอัตรา
เดิมได้  
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

1.2.2 การบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงาน
เลขานุการ 

  รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้วิทยาลัยฯจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด ส านักงานเลขานุการ 1 อัตรา นั้น เนื่องจากต้องรอเสนอ
คณะกรรมการบริหารบุคคล ม.อบ.อนุมัติการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกส ารองล าดับที่ 2 ของกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดีก่อน จึงจะบรรจุเป้นพนักงานได้ ระหว่างนี้ งานคลังและพัสดุ จึงขอจ้างเหมาบุคคลดังกล่าวไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะด าเนินการตามขบวนการของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้มาปฏิบัติงานที่งานคลังและพัสดุ ส านักงาน
เลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.3 งานพัฒนานักศึกษา 
   1.3.1 โครงการจริยธรรมสัญจรแพทยสภา (เจ้าภาพ)       

  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา แจ้งเพื่อทราบ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร (แพทย
สภา)  มีก าหนดจัดในช่วง มิถุนายน 2559 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นเจ้าภาพการ
จัดกิจกรรม 

 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ประธานเสนอให้เชิญ พญ.รัชดาพร มาร่วมเป็นวิทยากรในวันดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
   1.3.2 ปฎิทินกิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 
2558           

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา แจ้งเพื่อทราบ ปฎิทินกิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 2558  
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ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2558 
................................................................. 

ตามท่ี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้นซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม     กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนาธรรม ความละเอียดทราบแลว้
นั้น  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักศึกษาและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

งานพัฒนานักศึกษา      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงก าหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา      
ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

ล าดับที่ 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา   ก.ค. 58 
2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรี  สู่ขวัญ   22 ก.ค 58 
3 กิจกรรม walk Rally    2 ส.ค 58 
4 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (ภาคบ่าย: ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 20 ส.ค.58 
4 โครงการสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่ 3-7 ส.ค 58 
6 โครงการท าบุญและท าความสะอาดหอพักนักศึกษาแพทย์ 12 ก.ย 58 
7 โครงการ big cleaning day วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 24 ก.ย 58 
8 โครงการวันมหิดล   24 ก.ย.58 
9 กิจกรรมกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูชา              พ.ย 58 

10 โครงการกีฬาเฟรชชี่        1-15 ต.ค. 58 
11 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์       25-28ธ.ค 58 
12 กิจกรรมต้อนรับบัณฑิต (ราตรีบัณฑิต ) สโมสรนักศึกษาด าเนินการ   ธ.ค.58 
13 โครงการกีฬาสาธารณสุข  29-31 ม.ค 59 
14 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ว.แพทย์ คณะเภสัชศาสตร์  

คณะพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ ( สาขาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ) 
ม.ค. 59 

 
15 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาแพทย์  1-3 เม.ย 59 
16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษา วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์)  มี.ค 59 
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม (สาธารณสุข)    มี.ค 59 
18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม (แพทย์)  มี.ค 59 
19 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง มี.ค 59 
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20 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นศ.พ.ปี 1    พ.ค  59 
21 โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรมสัญจร  (แพทยสภา ) ( ม.อุบลเจ้าภาพ) มิ.ย  59 
22 โครงการแรกพบ สพท.   ก.ค. 59 
23 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา  ก.ค. 59 
25 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต (เยี่ยมบัณฑิต ) พ.ค – ก.ย 59 
 
หมายเหตุ  :  อาจเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในภายหลัง  
 
เอกสารประกอบการประชุม 

ปฎิทินกิจกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  1.3.3 ก าหนดการวันมหิดล                              

  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา แจ้งเพื่อทราบ ก าหนดการวันมหิดล มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 
กันยายน 2558 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

ก าหนดการวันมหิดล  ในวันที่ 24 กันยายน 2558 

 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้มีการจัดบูธ และมีแพทย์ออกตรวจร่วมด้วย 
2. สถานที่ในการจัดงานเลือกไว้ 3 ที่ คือ เซ็นทรัล สุนีย์ และบขส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 
   กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 
ข้อเสนอจากกรรมการและเลขานุการ 
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1. ขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปประเด็นที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาให้ชัดเจน ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร เช่น พิจารณารับรอง , ปรับแก้ไข พิจารณาแนวทาง, เสนอชื่อ เป็นต้น   

2. หากต้องการให้รับรองเพ่ือน ามติไปใช้ให้แจ้งที่ประชุมด้วย เพ่ือจะได้รับรองในที่ประชุมในครั้งนั้น 
3. ก าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ปรับลดเหลือ 10 วันเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป 
 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอจากกรรมการและเลขานุการ และรับรอง
รายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 
รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 

หน้า 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 งานแผนและงบประมาณ  
   3.1.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเรื่องสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2558 เห็นชอบให้ งานแผนและงบประมาณ ติดตามและสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 
ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าให้ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ประเด็นในการพิจารณา  
- เพ่ือพิจารณา ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือพิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานตัวชี้วัดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

 
ทั้งน้ี โปรดแจ้งผลการพิจารณากลับมายัง งานแผนและงบประมาณ 

เอกสารประกอบการประชุม  
- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
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1. กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 3 ปัญหาอุปสรรค จ านวนกรอบอัตราสาขาที่จะรับ
บรรจุของหน่วยงานต่าง ๆ น้อยกว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ท าให้บัณฑิตเลือกไปท างานอ่ืนที่ไม่ตรงสาขาก่อน 
เพื่อรองานที่ตรงกับสาขา 

2. กลยุทธ์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการวัดที่รวมความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่อสิ่งแวดล้อมที่รวมในส่วนของมหาวิทยาลัย ท าให้คะแนนโดย
ภาพรวมออกมาไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ในส่วนการประเมินความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคต่อสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ภาพโดยรวมคะแนนเกิน 4.00  

3. กลยุทธ์ที่  7  ตัวชี้ วัดที่  1 ร้อยละบุคลากรที่ มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือผู้บริหารแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าประเมินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กองการเจ้าหน้าที่ได้
แจ้งมาแล้ว 

 

3.1.2   แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
หัวข้อ จ านวนเครือข่ายหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเรื่องสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2558 เห็นชอบให้ งานแผนและงบประมาณ ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ หัวข้อ จ านวนเครือข่ายหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้  

วิธีการประเมิน : นับจ านวนเครือข่ายหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มีการท า MOU รว่มกัน 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานหลัก คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

3.2   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
  3.2.1   ระบบบริหารงานวิจัย    

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องสืบเนื่อง 
ตามท่ีงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้เสนอระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 7/2558 นั้น คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข ซึ่งงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นในการพิจารณา  

1. เพ่ือพิจารณาแก้ไขระบบบริหารงานวิจัย 
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2. เพ่ือพิจารณารับรองระบบบริหารงานวิจัย 
 
เอกสารประกอบการประชุม  

- ระบบบริหารงานวิจัย 
 

มติที่ประชุม  รบัรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1.ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์   
4.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณา 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประเมินผ่านระบบออนไลน์กลาง ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ ได้เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ด้านสถานพยาบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2557 นั้น   

 
ผลการประเมินในภาพรวมของอาคารผู้ป่วยนอก ประจ าปีการศึกษา 2557  
ล าดับ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

1. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.71 ปานกลาง 
2. ด้านการบริการทางการแพทย์ 3.61 ปานกลาง 
3. ภาพรวมบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 3.60 ปานกลาง 

รวม 3.64 ปานกลาง 

ในการนี้ทางศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ได้ด าเนินการน าผล การประเมินความพึงพอใจ
สถานพยาบาลหรืออาคารผู้ป่วยนอก จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยฯ ประจ าปี
การศึกษา 2557 เพื่อเสนอแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ประเด็นในการพิจารณา  

ให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพ อาคารผู้ป่วยนอก ด้านกิจกรรม/แนวทางพัฒนา อ่ืนๆ เพ่ือให้ทางศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (อาคารผู้ป่วยนอก) น าไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม  
แผนพัฒนาคุณภาพ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. การด าเนินการลงทะเบียนล่าช้า ควรมีการก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละจุด  
2. ระยะเวลาในการเข้าตรวจ รอนาน  
3. สถานที่ตรวจซับซ้อน หาห้องไม่เจอ 
4. ไม่สามารถตรวจสุขภาพได้ภายใน 1 วัน 
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5. พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่าย

แผนและงบประมาณประสานผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและตามแนวทางท่ีได้น าเสนอในที่ประชุม 

 
4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

4.2.1   รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 พร้อมสรุปผลการ
ด าเนินงาน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต วิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558  (รอบ 12 
เดือน)  

   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณา  ตามที่
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ  รายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ของวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2557  1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 ( รอบ 12 เดือน ) นั้น    

    ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม ผลการด าเนินงานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2557  พร้อมเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
หลักสูตรดังกล่าว น าขอเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรต่อไป 
 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  (ผ่านมาตรฐาน) 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ผลการประเมิน 
หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 
1. จ านวนอาจาย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน 1 
หลักสตูรไม่ได้และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัตริะดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาท่ีตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพือ่ให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 
หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร 5 ป ีประกาศใช้ในปีท่ี 7 

ผ่าน 
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หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 
12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการด าเนินงาน  องค์ประกอบท่ี 2 – 6 (เชิงพัฒนา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน

ตนเอง 
(ระบุคะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 4.61 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.22  

1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตของผูใ้ช้บัณฑิต 4.22 
 

 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (คน) 15 
 

 

3) จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน (คน) 8 
 

 

4) ร้อยละของบัณฑติที่ได้รับการประเมิน (ร้อยละ) (ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้น
ไป) 

53.33 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 5.00 ดีมาก 

1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (คน) 15 
 

 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (คน) 11 
 

 

3) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 73.33 
 

 

4) ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

100 
 

 

          4.1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า (นับ
รวมได้งานท าระหว่างศึกษา และ ได้งานท าโดยไม่ระบุระยะเวลา ที่ได้งาน
ท ามากกว่า 1 ปี) 

0   

          4.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

0   

          4.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0   

          4.4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0   

          4.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ก าลังศึกษาต่อ 0   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุคะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

      5) จ านวนบัณฑิตที่น ามาเป็นตัวหาร { …... = 2) -  (4.2 + 4.3 + 
4.4 + 4.5) } 

11   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00 ดี 

 - การรับนักศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ดี 

 - การควบคุมการดูแลการให้การปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3 ดี 

 - การคงอยู ่ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การส าเร็จการศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

4. อาจารย์ 3.48 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 ดี 

 - ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสตูร คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - ระบบการบริหารอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ

3   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุคะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเมิน 

 - ระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44 ดี 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (คะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 

80 5  

    1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (คน) 8   

    2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 10   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

40 3.33  

    1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 4   

    2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 10   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป) 

32 5  

     1) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.2  (เรื่อง) 4   

     2) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.4  (เรื่อง) 0   

     3) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.6  (เรื่อง) 0   

     4) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.8  (เรื่อง) 3   

     5) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 1.0  (เรื่อง) 0   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 3 ดี 

 - การคงอยู่ของอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

รอผลประเมิน   

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ดี 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน คะแนนตาม
เกณฑ์การ

3   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุคะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

ศาสตร์สาขานั้นๆ ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3 ดี 

 - การพิจารณาก าหนดผู้สอน คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 ดี 

 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดีมาก 

    1) จ านวนตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบไุว้ใน มคอ. 2 ที่ต้องด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2557 

13   

    2) จ านวนตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบไุว้ใน มคอ. 2 ที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในปีการศึกษา 2557 

13   

    3) ร้อยละของตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ที่ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ในปกีารศึกษา 2557 

100   

องค์ประกอบที่ 6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ดี 

 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุคะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

รวมทั้ง  13  ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 3.51 ดี 

 
ประเด็นในการพิจารณา  
           ให้ข้อเสนอแนะ แก่กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งหน้า 
 
เอกสารประกอบการประชุม    

- รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557   
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ขอความร่วมมือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทั้งจากวิทยาลัยฯและสถาบันความ

ร่วมมือเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม 

4.2.2  รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 พร้อม
สรุปผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยฯ 1 
ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 (รอบ 12 เดือน) 

   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ  รายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ของวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2557  1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 ( รอบ 12 เดือน ) นั้น    

    ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม ผลการด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2557  พร้อมเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าว น าขอเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง หลั กสูตร 
ต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  (ผ่านมาตรฐาน) 
เกณฑ์การประเมนิ ปรญิญาตร ี ผลการประเมิน 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 

1. จ านวนอาจาย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกิน 1 
หลักสตูรไม่ได้และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัตริะดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาท่ีตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพือ่ให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร 5 ป ีประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการด าเนินงาน  องค์ประกอบท่ี 2 – 6 (เชิงพัฒนา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุ คะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 4.27 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที ่2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.81  

1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตของผูใ้ช้บัณฑิต 3.81 
 

 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ในปีการศึกษา 2556 (คน) 102 
 

 

3) จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน (คน) 30 
 

 
4) ร้อยละของบัณฑติที่ได้รับการประเมิน (ร้อยละ) (ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้น
ไป) 

29.41 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.73 ดีมาก 
1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (คน) 102 

 
 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (คน) 96 
 

 
3) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 94.12 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุ คะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

4) ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

94.57 
 

 

4.1. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า (นับรวมได้งาน
ท าระหว่างศึกษา และ ได้งานท าโดยไม่ระบุระยะเวลา ที่ได้งานท ามากกว่า 
1 ปี) 

87 
 

 

4.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
 

 

4.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่อุปสมบท 0 
 

 

4.4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร 0 
 

 

4.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ก าลังศึกษาต่อ 4 
 

 

5) จ านวนบัณฑิตที่น ามาเป็นตัวหาร { …... = 2) -  (4.2 + 4.3 + 4.4 + 
4.5) } 

92 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
2.33 

ปาน
กลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศกึษา 2.00 ปาน
กลาง 

 - การรับนักศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ปาน
กลาง 

2.00 ปานกลาง 2   

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3.00 ดี 

 - การคงอยู ่ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

 - การส าเร็จการศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

4   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุ คะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

3   

4. อาจารย์ 3.48 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 ปาน
กลาง 

 - ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสตูร คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - ระบบการบริหารอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - ระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67 น้อย 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (คะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 

0 0  

    1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (คน) 0   

    2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 6   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

0 0  

    1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 0   

    2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 6   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป) 

120 5  

     1) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.2  (เรื่อง) 11   

     2) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.4  (เรื่อง) 1   

     3) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.6  (เรื่อง) 0   

     4) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 0.8  (เรื่อง) 2   

     5) จ านวนผลงานทางวิชาการที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 1.0  (เรื่อง) 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 2 ปาน
กลาง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุ คะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

 - การคงอยู่ของอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.50 ปาน
กลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 ปาน
กลาง 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2.00 ปาน
กลาง 

 - การพิจารณาก าหนดผู้สอน คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 1 น้อย 

 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

0   

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

1   

 - การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดีมาก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

(ระบุ คะแนนที่ได้) 

ระดับ
คุณภาพ 

    1) จ านวนตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบไุว้ใน มคอ. 2 ที่ต้องด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2557 

15   

    2) จ านวนตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบไุว้ใน มคอ. 2 ที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในปีการศึกษา 2557 

15   

    3) ร้อยละของตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ที่ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ในปกีารศึกษา 2557 

100   

องค์ประกอบที่ 6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 2 ปาน
กลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ปาน
กลาง 

 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 

2   

รวมทั้ง  13  ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 2.55 ปาน
กลาง 

ประเด็นในการพิจารณา  
           ให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งหน้า 
 
เอกสารประกอบการประชุม    

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ปี
การศึกษา 2557   
 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) ไปปรับปรุงข้อที่มีค่าคะแนนน้อย 
 

4.2.3   รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.
2557 ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 ( รอบ 12 เดือน )    

   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ  รายงาน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

ความคืบหน้าการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ ประจ าปี
การศึกษา 2557  1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 ( รอบ 12 เดือน ) นั้น    

    ทางงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ดังกล่าว ตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2558 ( รอบ 12 เดือน ) โดยขอน าเสนอผลการด าเนินงาน 
เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ส่วนตัวบ่งชี้ของ สมศ. ไม่สามารถรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานได้ 
เนื่องจากเกณฑ์ สมศ.ยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และต้องรอนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  

 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) ดังนี้ 
 

วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เชิงปริมาณ 
(ปีการศึกษา 2557) 

สัดส่วน 2 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน 

3 พอใช้ 

หมายเหตุ: ประมาณค่าคะแนน ตัวบ่งชี้เชิงพัฒนา ในองค์ประกอบท่ี 2-6  
ท่ีระดับ 3 คะแนน ( พอใช้) 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ร้อยละ 44.44  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ร้อยละ 17.00  1.42 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เชิงปริมาณ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ร้อยละ 31.09 0 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ข้อ 6  5 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ข้อ 6  5 ดีมาก 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
(ปีงบประมาณ 2558) 

ข้อ 5  4 ดี 

    ข้อที่ยังอยู่ระหว่างด าเนนิการ ได้แก่  
6.     มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 
(ปีงบประมาณ 2558) 

สัดส่วน 91,433.
33บาท/

คน 

 5 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 
(รอ มติจาก สกอ.
เร่ืองการนับข้อมูล) 

ร้อยละ 12 1.96 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ 
(ปีงบประมาณ 2558) 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

     ข้อที่ยังอยู่ระหว่างด าเนนิการ ได้แก่  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.     ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 
5.     น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
(ปีงบประมาณ 2558) 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

     ข้อที่ยังอยู่ระหว่างด าเนนิการ ได้แก่  
4.     ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.     น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7.     ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
(ปีงบประมาณ 2558) 

ข้อ 7 5  ดีมาก 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
(ปีการศึกษา 2557) 

ข้อ 6 5 ดีมาก 

รวมคะแนน สกอ.  13 ตัวบ่งชี้  
 

3.57 ดี 

 
ประเด็นในการพิจารณา  
          ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่อยู่ที่ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และพอใช้  
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. ควรปรับลดจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ FTES 

2. มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ในทั้ง 2 หลักสูตรให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน หรือเปิดรับอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานวิจัยมาเป็นอาจารย์ในหลักสูตร 

3. เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
5. สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหลักสูตรด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 เรื่องเพื่อทราบ 

5.1.1 งานบริหารบุคคล แจ้งเพื่อทราบ 

5.1.1.1 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย  
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอแจ้งเพ่ือทราบ ด้วยงานบริหารบุคคล ได้บรรจุและแต่งตั้งงบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 อัตรา จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมกาประวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือทราบ ดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จ้าง วันบรรจุ สังกัด 

1. นางสาวสุวิษา ผิวทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 สิงหาคม 2558 งานบริการการศึกษา 

2. นายจักรกฤษ บุษพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 3 สิงหาคม 2558 งานอาคารผู้ป่วยนอก 

3. นางสาวสุพัตรา สิทธิแสงชัย นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 กันยายน 2558 งานคลังและพัสดุ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

5.1.2 งานบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

5.1.2.1 วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม กสพท. วันที่ 2 ตุลาคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ วิทยาลัยฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
กสพท. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบงานบริการการศึกษาแจ้งตารางการบินให้
คณะกรรมการ กสพท.ทราบ เพื่อพิจารณาก าหนดการเริ่มประชุม 

 

   5.1.2.2 ก าหนดการประเมิน EdPEx 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ วิทยาลัยฯ มีก าหนดการประเมิน EdPEx 

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ก าหนดการประเมินจริงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

5.2 เรื่องสืบเนื่อง 

5.2.1 งานบริหารบุคคล เสนอเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

5.2.1.1 รับรองผลงานวิจัยที่มีปริมาณผลงานรวมไม่ถึงร้อยละ 50 ราย มารุตพงศ์ ปัญญา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2558  ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ  ต่อมาคณบดี มีความเห็นให้เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อีกครั้ง  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
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- รับรองผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ใน กพอ. 03 ล าดับที่ 
4.1.1.2  มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50  แต่ผู้เสนอขอได้ท าหนังสือชี้แจ้งรับรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ผลงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน มีความสอดคล้องกับผลงานใน กพอ. ล าดับที่ 4.1.1.1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.16.1.9/1895 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. ก.พ.อ.03 มารุตพงศ์ ปัญญา 
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1895 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 

5.3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.3.1 งานบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา 

5.3.1.1 ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558   

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความที่ ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผัง
กระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการ
การศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2558 เพ่ือด าเนินการตามแผนผัง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เอกสารประกอบการประชุม     
   1. ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558   
   2. บันทึกข้อความที่ ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผังกระบวนการการ 

แต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558   
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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5.3.1.2  การขอใบรับรองการเป็นต้นสังกัดของอาจารย์แพทย์ ในปีการศึกษา 2559 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา  ตามที่ประชุมกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์แพทย์จ านวน 4 ท่านลาศึกษาต่อใน
ปีการศึกษา 2559 โดย  

1. นพ.ศิริพงษ์  สิระมนต์  มีสิทธิลาศึกษาต่อในสาขาจักษุวิทยา ตามแผนและมี 
 ความจ าเป็นในการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล 

2. นพ.วิรรัฐ  จินาทองไทย   เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในสาขาอายุรศาสตร์ เนื่องจากเป็น 
สาขาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นในการด าเนินงานด้านการ 
รักษาพยาบาล 

3. นพ.ภาณุวัตร  สุธรรมวงศ ์ เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ 
เสริมสร้าง เนื่องจากมีสิทธิลาศึกษาตามนโยบายสนับสนุน 
ศิษย์เก่าและเพ่ือให้ช่วยสอนในการเรียนการสอนชั้นคลินิกที่ศูนย์ 
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งขาดแคลนแพทย์ 
สาขานี้  

4. พญ.สุวรรณี  ธนสังข์นุชิต  เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในสาขาวิสัญญีวิทยา เนื่องจากเป็น 
สาขาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นในการด าเนินงานด้านการ
รักษาพยาบาล 

 
 ซึ่งในการด าเนินการสมัครเข้าศึกษาจ าเป็นต้องมีใบรับรองการเป็นต้นสังกัดจาก วิทยาลัยฯ 

ประกอบการสมัครดังกล่าว จึงเห็นควรให้อนุมัติให้จัดท าใบรับรองการเป็นต้นสังกัดส าหรับอาจารย์แพทย์ทั้ง 4 ท่าน 
ดังต่อไปนี้  
 
ประเด็นพิจารณา     พิจารณาอนุมัติการเป็นต้นสังกัด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติเป็นต้นสังกัด โดยให้อาจารย์แพทย์ท้ัง 4 ท่านติดต่อขอ

ใบรับรองการเป็นต้นสังกัดที่งานบริหารบุคคลและมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

   5.3.1.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน คืออาจารย์นิยม จันทร์นวล  
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์

ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร 
นายนิยม จันทร์นวล อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นายสมเจตน์  ทองด า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายสมเจตน์  ทองด า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นายพลากร  สืบส าราญ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายพลากร  สืบส าราญ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นางสาวนิตยา  จิตบรรเทิง อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นางนิตยา  ชาค ารุณ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นางสาวจิราภรณ์  หลาบค า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นางสาวจิราภรณ์  หลาบค า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
ประเด็นพิจารณา      

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

5.3.1.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน คืออาจารย์นิยม   จันทร์นวล   กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นายนิยม จันทร์นวล อาจารย์ประจ า ดร.กิตติ เหลาสุภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นายพลากร  สืบส าราญ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา 
สาระรักษ์ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา 
สาระรักษ์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายพลากร สืบส าราญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นางสาวพัจนภา วงษาพรหม อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
เลขานุการ 

นางสาวพัจนภา วงษาพรหม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
ประเด็นพิจารณา      

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
5.3.1.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์  
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 
 

คกก.บริหารหลักสูตร  
(เดิม)  

ต าแหน่ง คกก.บริหารหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ป่วน  
สุทธิพินิจธรรม 

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ป่วน  
สุทธิพินิจธรรม 

ที่ปรึกษา 

นางชลลดา บุษยรัตน์ ที่ปรึกษา นางชลลดา บุษยรัตน์ ที่ปรึกษา 
นางศุทธินี ธิราช ที่ปรึกษา นางศุทธินี ธิราช ที่ปรึกษา 
นายพลากร สืบส าราญ ประธาน นายพลากร สืบส าราญ ประธาน 
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ กรรมการ นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ กรรมการ 
นายนิยม จันทร์นวล กรรมการ นายสมเจตน์ ทองด า กรรมการ 
นายสมเจตน์ ทองด า กรรมการ นางนิตยา ชาค ารุณ กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า กรรมการ นายกิตติ เหลาสุภาพ กรรมการ 
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คกก.บริหารหลักสูตร  
(เดิม)  

ต าแหน่ง คกก.บริหารหลักสูตร 
(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง กรรมการ นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพัจนภา วงษาพรหม กรรมการและเลขานุการ นางสาวลินดา ค ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวลินดา ค ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ   
 
ประเด็นพิจารณา      

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
5.3.2 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อพิจารณา 

5.3.2.1  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ลาศึกษาเต็มเวลา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายแพทย์ณั ฐพล สีดาพันธุ์   ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้ าน สาขาอายุรศาสตร์                    
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 
  2. แพทย์หญิ งกฤติ กา ทองอินทร์  ลาศึ กษาหลั กสู ตรแพทย์ประจ าบ้ าน สาขารั งสี วินิ จฉั ย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 
  3. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ลาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – 2 สิงหาคม 2561 
  4. นายนิยม จันทร์นวล ลาศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 

เนื่องจากระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไป  ศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า 

ข้อ 6 การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา 
(2) เป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว 
(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่า

เป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูก

ฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฤ ก.พ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อ ๑๐  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้อง พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มี
อยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่
มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป  
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ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติก าหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ว่ากรณี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และขั้นตอนที่ก าหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 

ทั้งนี้ จากระเบียบ ก.ม. ข้างต้น งานบริหารบุคคล ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว รายละเอียด มีดังนี้ 
1. ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 6 ว่าด้วย คุณสมบัติผู้ที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ มีจ านวน 2 ราย ที่ไม่

เป็นไปตาม ข้อ 6 (2)   ดังนี้   
1.1  นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์   
1.2  แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ 

2. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 10  ในการพิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการ
ในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป  

ปัจจุบัน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนอาจารย์ในระดับเดียวกันกับผู้ขอไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ  ทั้ง 2 กลุ่มวิชา เท่ากับ 48 คน  มีผู้ลาศึกษาต่อ จ านวน 11 คน  

เมื่อน ามาค านวณ   48 x 20 /100  เท่ากับ  9.6 คน  
ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ จ านวน 11 คน  จากผลการค านวณ เกินไป 1 คน และหากได้รับ

การอนุมัติครั้งนี้ จะมีจ านวนผู้ที่ลาศึกษาต่อเกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
ผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เท่ากับ 5 คน  

 
ประเด็นพิจารณา 

เนื่องจากได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาเหตุผล
ความจ าเป็น เพ่ืออาจารย์ให้ทั้ง 4 ท่าน ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยจะน าข้อมูลที่ได้นี้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 

 

เอกสารประกอบการประชุม          
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๒. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๘  
 

มติที่ประชุม  พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อจ านวน 4 ราย 
รายละเอียด มีดังนี้ 
  1. นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์  ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์                    
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเฉพาะค่าจ้างระหว่างการลา
ศึกษาต่อ 



32 
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  2. แพทย์หญิ งกฤติกา ทองอินทร์ ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสี วินิจฉัย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561
โดยได้รับเฉพาะค่าจ้างระหว่างการลาศึกษาต่อ 
  3. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ลาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – 2 สิงหาคม 2561 โดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างการลาศึกษาต่อและทุนสนับสนุน ดังนี้ 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท/ปีการศึกษา 
   3.2 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าสืบค้นในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาท/ปี
การศึกษา 
  4. นายนิยม จันทร์นวล ลาศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างการลาศึกษาต่อ และทุนสนับสนุน 
   4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท/ปีการศึกษา 
   4.2 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าสืบค้นในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาท/ปี
การศึกษา 
  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น เพื่อการจัดการเรียนการสอนและวิจัยที่มีคุณภาพ ตามพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยฯ มอบงานบริหารบุคคลเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยต่อไป 

5.3.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของบุคลากร ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ราย นางสาวลติพร อุดมสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่นายสรศักดิ์ เสดา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติ                 
ได้รับอนุมัติลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557  ในระหว่างที่งานบริหารบุคคลด าเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุยังไม่
แล้วเสร็จ ดร.ลติพร อุดมสุข ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเภสัชกรที่ลาออกไป 
ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา และได้รับค่าตอบแทนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของบุคลากร 
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท นั้น 
   
ประเด็นพิจารณา 

ขณะนี้ การสรรหาบุคคลเข้ามาบรรจุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 คือ นายจักรกฤษ   
บุษพันธ์ ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอหารือว่าปัจจุบัน ดร.ลติพร อุดมสุข ก็ยังคงช่วยปฏิบัติงานอยู่ งานบริหาร
บุคคล จะต้องเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของบุคลากร ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้ต่อไปหรือไม่ 

 

เอกสารประกอบการประชุม          
- ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข           

พ.ศ.2549 
 



33 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

มติที่ประชุม: ให้รอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข(พ.ต.ส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกมาก่อนแล้วค่อยเบิกจ่ายพร้อมกับวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 

5.3.2.3 ผลการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ราย นายนิยม จันทร์นวล 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา ผลการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ราย  นายนิยม จันทร์นวล ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดมี ดังนี้ 

1. การประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

2. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  งานบริหารบุคคล
ตรวจสอบพบว่า ผลงานวิจัย ใน กพอ. 03 ล าดับที่  4.1.1.2 – 4.1.1.4  มีร้อยละการมีส่วนร่วมไม่ถึง 50  
แต่ผู้เสนอขอได้ท าหนังสือชี้แจ้งรับรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ผลงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1996 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  
 
ประเด็นพิจารณา 

- รับรองผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

- รับรองผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่มีร้อยละการมีส่วนร่วม
ไม่ถึง 50 แตม่ีความสอดคล้องกัน 

เอกสารประกอบการประชุม          
1. ก.พ.อ.03  
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1996 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  

 

ขั้นตอนการด างาน วัน / เดือน / ปี ผลการด าเนินการ 
1. ขอรับประเมินผลการสอน รายวิชา1902 204  
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

15 มกราคม 2558 มีการขออขยายเวลา 2 ครั้ง  
รวมระยะเวลา 60 วัน  
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตริะยะเวลาการสอน  

2.ประเมินการสังเกตการสอน - ใช้ VCD ประเมิน 

3. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/สรุปผลการ
ประเมินผลการสอน 

3 กรกฎาคม 2558 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  
ช านาญพิเศษ 

4. รายงานผลการประเมินผลการสอนให้ผู้ขอทราบ  3 กรกฎาคม 2558 เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. ผู้เสนอขอจัดส่งเอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์
พร้อมส่งผลงาน 

10 กรกฎาคม 2558 เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. งานบริหารบุคคลตรวจสอบเอกสารและประทับรับเรื่อง 10 กรกฎาคม 2558 เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. เสนอเข้าที่คณะกรรมการคณะรับรอง 27 สิงหาคม 2558  
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      มติที่ประชุม   

1. รับรองผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน  

2. รับทราบ ผลงานทางวิชาการที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
       มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3.2.4 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักเรียนทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุม มอบให้งานบริหารบุคคลก าหนดแบบฟอร์มรายงานผล
การศึกษาของนักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นั้น  
   
ประเด็นพิจารณา 

1. (ร่าง) แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของนักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  
  2. (ร่าง) แบบรายงานผลการศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 

เอกสารประกอบการประชุม          
1. (ร่าง)  แบบรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักเรียนทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข  
2.  (ร่าง) แบบรายงานผลการศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 

 
 

 มติที่ประชุม:  ให้ปรับแบบฟอร์มเป็นตาราง ทั้ง 2 แบบ มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ลาศึกษาต่อถือปฏิบัติ 

 

5.3.2.5 การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 8 ราย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือการจ้าง
ต่อ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 8 ราย 
ล าดับ สาขาวิชา ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายอภิชาติ  นะวะค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

2 นางสาวลลิตา  พิมพัฒน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

3 นางสาวลลิตา  ค าภูมี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

4 นางสาวรัชดาภรณ์  นวลเนตร นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

5 นายอดิศร  ไชยมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

6 นายจักกฤษ  บุษพันธ์ เภสัชกร ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

7 นางสาวณิรัฒภาภรณ์  พันธ์ภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 



35 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

ล าดับ สาขาวิชา ต าแหน่ง สังกัด 

8 นางสาวสุพัตรา   สิทธิแสงชัย นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ 
 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
- ควรก าหนดให้มีการประเมินกรณีจ้างต่อ ปีงบประมาณ 2559  
- หากพิจารณาสิ้นสุดสัญญาจ้างควรแจ้งให้พนักงานจ้างเหมาบริการ ทั้ง 8 ราย ทราบก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

1 เดือน   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ประเมินพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อการจ้างต่อประจ าปี
งบประมาณ 2559  จ านวน 6 ราย ล าดับ ที่ 1- 6 โดยมอบงานบริหารบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตาม
ประกอบดังนี้ 

 1. ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

2. ผู้บงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

3. หัวหน้างาน /ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน 

4. เพื่อนร่วมงาน 

5.ผู้รับบริการ 

6. งานบริหารบุคคล เป็นเลขานุการ 

โดยให้น าผลการประเมินจากผู้รับบริการ มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  ในส่วน ล าดับที่ 7 
อนุมัติจ้างต่อ 2 เดือนโดยไม่มีการประเมิน เนื่องจากจ้างมาปฏิบัติงานทดแทน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดงานคลังและพัสดุที่ลาคลอด 3 เดือน ล าดับที่ 8 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 

5.3.2.6 ผลการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 พิจารณาผลการตอบรับผู้ที่ได้รับการทาม ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน 
ผลการตอบรับ คือ ไม่มีผู้ประสงค์ตอบรับการทาบทามเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ที่ประชุม        
มีมติเชิญ ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี และผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี มาเพ่ือหารือและทาบทามเป็น ครั้งที่ 2  

ผลการทาบทาม ครั้งที่  2 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณี  ยืนยันไม่รอรับการทาบทาม ในส่วน                
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ตอบรับการทาบทาม  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

๑. รับรองผลการสรรหาหัวกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ โดยเสนอแต่งตั้ง ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

1. พิจารณาวันด ารงต าแหน่ง 
 

มติที่ประชุม  รับรอง และขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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5.3.2.7 ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ครั้งที่ 3 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอเพื่อพิจารณา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 
1272/2554 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้รับอนุมัติลา
ศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีระยะเวลาก าหนด 3 ปี  

และได้รับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1614/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 มีระยะเวลาก าหนด 7 เดือน 
   ครั้งที่ 2 เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณา เมื่อครั้งที่ 
6/2558 ยังไม่มีมติ  โดยก าหนดระยะเวลาการขยายเวลาลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558  

เนื่องจาก ในเทอม 2/2557 ได้พักการเรียนเนื่องจากปัญหาสุขภาพจากการตั้งครรภ์แฝด ต้องนอน
พักรักษาตัว ด้วยเหตุสุขภาพดังกล่าวฯ ส่งผลให้การจบการศึกษาล่าข้าออกไป  และตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนด
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 60 หน่วยกิต  ปัจจุบันลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 42 หน่วยกิต  คงเหลืออีก 12 หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ มีก าหนด ลงทะเบียนในส่วนที่เหลือ ในภาคการศึกษา 1/2558   

ทั้งนี้ยังคงเหลือการสอบ external reviewer  , การตอบรับตีพิมพ์ผลงานจากต่างประเทศ จึงจะขอ
อนุมัติสอบจบได้ ในการนี้จึงขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ เป็นครั้งที่ 3  ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 
30 เมษายน 2559   

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 - ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 รวม
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

เอกสารประกอบการประชุม          
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1614/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
 - หนังสือสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ SIIT30/15074 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 ราย นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
5.3.2.8 (ลับ) การพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือน ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา การเพ่ิมเงินเดือนรอบครึ่งปีหลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหารบุคคลได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา  
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานเสนอมา  
2. พิจารณาก าหนดร้อยละของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ก าหนดอัตราร้อยละของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละรอบตามผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  

ระดับผลการประเมิน คะแนน(ร้อยละ) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน % 
ดีเด่น 90-100 ไม่เกินร้อยละ 6 
ดีมาก 80-89 ไม่เกินร้อยละ 5 

ดี 70-79 ไม่เกินร้อยละ 4 
พอใช้ 60-69 ไม่เกินร้อยละ 3 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อน 

ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร   
ประเด็นพิจารณา 

- ก าหนดอัตราร้อยละของฐานในการค านวณเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
- เสนอชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานส่วนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามความต้องการของคณะ

ไม่เกิน 5 คน  
- รับรองผลการประเมินที่หน่วยงานเสนอมา  

เอกสารประกอบการประชุม          
1. ผลการประเมินน าเสนอในวันประชุม  (ลับ) 

 

มติที่ประชุม  ข้อมูล รายละเอียดและรายงานการประชุมเก็บที่งานบริหาร
บุคคล 

 

5.3.2.9 (ลับ) การพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือน ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รอบครึ่งปีหลัง  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอพิจารณา การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าส าหรับลูกจ้างประจ า ก าา
หนดให้ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๔ โดยให้น าผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ก าหนดให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าปีละ ๒ ครั้ง มีสาระส าคัญ ดังนี้  

๑. รอบการประเมินตามรอบปีงบประมาณ คือ  
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป  
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน  

๒. เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ก าหนดให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง (๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.) สามารถเลื่อนให้ ๔ 
ลักษณะ ดังนี้  

ผลการประเมิน เกณฑ์การเลื่อนขั้น กรณีท่ีเงินค่าจ้างเต็มข้ัน 
1. การประเมินให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ วรรคสาม  

- เลื่อน ๑.๕ ขัน้ ๖% 
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(จะใช้หลักเกณฑ์นี้ก็ต่อเมื่อ ต้องการให้เลื่อน  2 ขั้น ในปีนั้น)  
2. ผลประเมิน ( ๙๐-๑๐๐ %) - เลื่อน ๑ ขั้น ๔% 
3. ผลประเมิน ( ๖๐-๘๙ %) - เลื่อน ๐.๕ ขั้น ๒% 
4. ผลการประเมินต่ ากว่า ๖๐ % - ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ซึ่งปกติจะพิจารณา เลื่อนให้ ตาม ข้อ 2-4  
 

ประเด็นพิจารณา 
 

- รับรองผลการประเมินที่หน่วยงานเสนอมา  
- พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

 

เอกสารประกอบการประชุม          
 ๑. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๘ 
น าเสนอในวันประชุม  (ลับ) 
 

มติที่ประชุม  ข้อมูล รายละเอียดและรายงานการประชุมเก็บท่ีงานบริหาร
บุคคล 

 

5.3.2.10 (ลับ) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอพิจารณา ผลประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการจ้างต่อในปีงบประมาณ 2559  ทั้งนี้การจ้างปีงบประมาณ 2559 จะไม่มีการเพ่ิมค่าจ้าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  
ประเด็นพิจารณา 
 

- รับรองผลการประเมินที่หน่วยงานเสนอมา  
- พิจารณาการจ้างต่อในปีงบประมาณ 2559   

เอกสารประกอบการประชุม          
1. ผลการประเมินน าเสนอในวันประชุม  (ลับ) 

 

มติที่ประชุม  ข้อมูล รายละเอียดและรายงานการประชุมเก็บที่งานบริหาร
บุคคล 

 

5.3.2.11 (ลับ) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ต่อสัญญาจ้าง พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายในก าหนด โดยให้น าเหตุผลและ
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตลอดจนการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาของ
สัญญาจ้าง รอบการประเมิน 2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 มาพิจารณาประกอบการพิจารณา 

ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและสมควรได้รับการต่อสัญญาจ้าง จะต้องได้คะแนนแต่ละ  
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

มีสายวิชาการที่ขอยื่นประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน มีผู้ผ่าน จ านวน ............. คน  ไม่ผ่าน จ านวน ............ คน 
(รายละเอียดข้อมูลน าเสนอในวันประชุม)   

 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 

- รับรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

เอกสารประกอบการประชุม          
  - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ น าเสนอในวัน
ประชุม  (ลับ) 
 

มติที่ประชุม  ข้อมูล รายละเอียดและรายงานการประชุมเก็บที่งานบริหาร
บุคคล 
 

5.3.2.12 (ลับ) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ต่อสัญญาจ้าง พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายในก าหนด โดยให้น าเหตุผล
และความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตลอดจนการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาของ
สัญญาจ้าง รอบการประเมิน 2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 มาพิจารณาประกอบการพิจารณา 

ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและสมควรได้รับการต่อสัญญาจ้าง จะต้องได้คะแนนแต่ละ  
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

มีสายสนับสนุนวิชาการที่ขอยื่นประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งาน เพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 16 คน มีผู้ ผ่ าน  จ านวน ............. คน                             
ไม่ผ่าน จ านวน ............ คน (รายละเอียดข้อมูลน าเสนอในวันประชุม)   
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

- รับรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

เอกสารประกอบการประชุม          
  - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ น าเสนอในวัน
ประชุม  (ลับ) 
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มติที่ประชุม  ข้อมูล รายละเอียดและรายงานการประชุมเก็บที่งานบริหาร
บุคคล 

 

5.3.3 งานบริหารทั่วไป เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

5.3.3.1 พิจารณาอนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมส านักงานเลขานุการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 กรกฎาคม 2558  เพ่ือให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการ
วิทยาลัยฯ 
  
ประเด็นพิจารณา     
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
 (ร่าง)ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  

มติที่ประชุม  อนุมัติ และให้เพิ่มหน้าที่ ดังนี้ 
  4. ประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเรียบร้อยและคล่องตัว 

 

5.3.3.2 การพิจารณารับรองแจ้งเวียนวาระพิเศษ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา บันทึกข้อความแจ้งเวียนมติที่ประชุม วาระพิเศษ
จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

1. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2558 วาระพิเศษ 
เรื่อง ขอแจ้งเวียนเพื่อขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2558 วาระพิเศษ 
เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชา 1902 414 ปัญหาพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕7 

3. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558 วาระพิเศษ 
เรื่อง แก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)  รายวิชา 1904 102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕7 

4. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2558 วาระพิเศษ 
เรื่อง พิจารณารับรองการก าหนดอัตราเงินเดือนของบุคลากร จ านวน 2 อัตรา มาบรรจุในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2558  คือ นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงศ์และแพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต 

5. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วาระพิเศษ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

เรื่อง พิจารณารับรองผลการเรียน การแก้ไขผลการเรียน และขอเทียบโอนรายวิชา 
6. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2558 วาระพิเศษ 

เรื่อง พิจารณาวาระพิเศษ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. พิจารณาการอนุมัติให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน จ านวน 1 ราย 
2. พิจารณาแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
7. แจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2558 วาระพิเศษ 

เรื่อง การขอขยายเวลาลาศึกษาต่อภายในประเทศ ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาเอกราย นางสาวปวีณา   ลิมปิ
ทีปราการ 

  
ประเด็นพิจารณา      

เพ่ือพิจารณารับรองรับรองแจ้งเวียนวาระพิเศษ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 บันทึกข้อความแจ้งเวียนมติที่ประชุม วาระพิเศษ  จ านวน 7 ฉบับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  
 

5.3.4 งานแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

5.3.4.1 พิจารณารับรองโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่วิทยาลัยฯ มีการก าหนด
โครงการองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558  เนื่องจากในปัจจุบัน ภาระงานต่างๆมีมากข้ึน ทางกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จึงเห็น
ควรให้มีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงการองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมงานและ
หน่วยงานที่เกิดข้ึนใหม่ และเพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ จึงขอเสนอโครงสร้างทั้ง 2 ส่วน เพ่ือให้กรรมการประวิทยาลัยฯพิจารณา 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติต่อไป 
  
ประเด็นพิจารณา     
  เพ่ือพิจารณารับรองโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
 (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2558   
 

 1. ควรให้งาน KM สังกัดงานบริหารบุคคล เนื่องจากงาน KM เป็นงานพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เสนอให้มีผู้ช่วยคณบดีงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มติที่ประชุม รับรอง และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการแต่งตั้งนายเชาวลิต   
ยั่วจิตร เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็น
ต้นไป 

 
 

คณะกรรมการมีการประชุมวาระ (ลับ) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น.   
ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 

                                                                    
(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                        
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 

                                             รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
            กรรมการและเลขานุการ 

                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 

                                                                         
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 


