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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ (ลากิจ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.เชาวลิต  ยั่วจิตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
5. อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ   ประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน 31 

ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ.  
1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งว่าง 

ได้ นายชัช วงศ์สิงห์ ต าแหน่งอาจารย์สังกัด คณะนิติศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. เห็นชอบอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1๓/255๘ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

1. ส านักงบประมาณจะมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 13.30 น. ขอให้คณะเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอ ส านักงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ
จากคณะต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ ด้วยการแจก Sticker 
รณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้ทุกคณะและหน่วยงาน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 1.1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลื่อน

ไปประชุมวันที่ อังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.๑.4 ผลการการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที ่4/2558 วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. สรอ. จัดโครงการ kiosk จัดท าเครือข่ายข้อมูลผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริบาลกับ
โรงพยาบาลทั่วประเทศให้เชื่อมโยงกัน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
2. ความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์ตามนโยบายรัฐบาล กสพท. มอบให้ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค านวณต้นทุนการผลิตแพทย์ปี 2558 เพ่ือประกอบการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 
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    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3. คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.และ
วิทยาลัยฯได้ปรึกษาหารือกับพญ.ปาริชาติ วงศ์เสนาและ อ.ดร.เชาวลิต ยัว่จิตร ให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอขอ
ทุนการศึกษาวิจัยจาก กสพท.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ในวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หัวเรื่อง Diversity in 
Medical Education 

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5. กสพท. จะจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตาม
เกณฑ์ WFME ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 เห็นควรให้ พญ.ศุทธินี  ธิราช และ พญ.ปรมาภรณ์  ภาสตโรจน์ เข้า
ร่วมประชุม 

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.5 ผลการประชุมแพทยสภา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2558  
1. ปัญหาการเรียนการสอนระดับคลินิกมหาวิทยาลัยสยาม นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาล

ต ารวจมีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยสยาม ทราบว่าโรงพยาบาลต ารวจไม่มีอ านาจและหน้าที่ในการผลิตแพทย์ และไม่
มีอ านาจอนุญาตให้มหาวิทยาลัยสยามมาใช้อาคารสถานที่ของโรงพยาบาลต ารวจในการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาเสนอให้ สกอ เป็นประธานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและขอให้ กสพท. ให้ความ
ช่วยเหลือด้วย 

 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2. แพทยสภามอบโล่เกียรติคุณในวันไหว้ครูให้ นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ และ นางสาว

ณัชชา บุญลี 
 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเพ่ือทราบ ตามที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้คณะได้ทราบและน าไปบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 

      มติที่ประชุม รับทราบและให้ถือปฏิบัติทั้งวิทยาลัยฯและสถาบัน
ร่วมผลิต มอบหัวหน้ากลุ่มวิชาแจ้งอาจารย์เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 
 1.3 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.3.1  การใช้งานระบบเครือข่ายและการใช้งาน Internet ในช่วงวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งเพ่ือทราบ สืบเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการติดตั้ง firewall และปรับปรุงระบบเครือข่าย และวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ทาง
วิทยาลัยฯ จึงได้มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาระบบการใช้งาน Internet 
ขัดข้อง และปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-  สรุปและการแก้ไขระบบเครือข่าย 29-30 ต.ค.58 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดทราบ ว่าได้มี
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558   
เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่22 ตุลาคม 2558    
     

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุม ดังนี้ 

รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
หน้า 4 
- คุณวุฒิ นายสิทธิชัย ใจขาน  
 สาขาอนามัยชุมชน/สาธารณสุขชุมชน 

 
 
สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

หน้า 35  
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รายละเอียด/ข้อมูลเดิม การแก้ไข 
- ในตาราง แฟลต 6 จ านวนนศ.พัก 
- มติที่ประชุม : ให้แบ่งพ้ืนที่หอพักของแฟลต 6
และแฟลต 7 เป็นชาย/หญิง และมอบกรรมการ
หอพักจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ ตู้ เตียง 

- หอพักนักศึกษาแพทย์ 
- มติที่ประชุม : ให้แบ่งพ้ืนที่หอพักนักศึกษาแพทย์และ
แฟลต 7 เป็นชาย/หญิง และมอบกรรมการหอพักจัดท า
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ ตู้ เตียง 

หน้า 37 
-(2) ด้านที่ตั้งภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน ที่พักจริงให้พิจารณาตาม
ระยะทางโดยประมาณจาก ตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 
-(2) ด้านที่ ตั้ งภู มิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน ที่พักจริงให้พิจารณาตามระยะทาง
โดยประมาณจากที่ตั้งภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชนถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่
ก าหนด ดังนี้ 

หน้า 38 
-มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอ รศ.กาบแก้ว   
สุคนธสรรพ์ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

-มติที่ประชุม :   เห็นชอบเสนอ รศ.กาบแก้ว  สุคนธสรรพ์ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

หน้า 39  

ข้อเสนอจากที่ประชุม 

1. เห็นควรมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหาร
บุคคลด าเนินการสรุปขั้นตอนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่ชัดเจนพร้อมระบุผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและเผยแพร่ให้อาจารย์
สังกัดวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯเพื่อทราบในครั้งต่อไป 

2. ประเด็นที่ส าคัญให้มีการสรุปมติ และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้ง
เวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที 

หน้า 40 
-มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอ ศ.สุพรรณี พรหม
เทศ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 

 
-มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอจากที่
ประชุมทั้ง 2 ข้อ และที่ประชุมได้เสนอ ศ.สุพรรณี พรหม
เทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และมอบหมายให้ อาจารย์ทักษิณ  
พิมพ์ภักดิ์ และผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี เป็นผู้สังเกตการ
สอนในวันจันทร์  ที่  23 พฤศจิกายน 2558 เพื่ อ
ป ร ะก อ บ ก า รพิ จ า รณ าก า ห น ด ต า แ ห น่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
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   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   1. ระบบและกลการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีการจัดท าระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วย  

  1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  2. โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการาธารณสุข 
  3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 4.แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 
2558         
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 -    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ตามที่เสนอ  เพ่ือน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ ต่อไป 

 
      มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา วิทยาลัยฯ 
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 โดยประธานตรวจประเมินฯ คือ ศ.พญ.
จามรี ธีรตกุลพิศาล  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกรรมการฯและเลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 5 ท่าน    ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 นั้น  ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ  อย่างไม่เป็นทางการ  มีดังนี้ 

ตาราง วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 
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1. การผลิตบัณฑิต 6 3.82 3.50 3.17 3.60 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 4.00 4.43 4.48 ดี 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
13 4.12 3.86 3.80 3.93 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

 ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยฯ  

องค์ประกอบ 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

คณะประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

คณะประเมิน
ตนเอง 

 คณะกรรมการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 4.10 3.60 ดี ดี 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

3.17 3.17 พอใช้ พอใช้ 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.42 1.46 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 4.73 4.48 ดี ดี 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.20 4.43 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการแก่สังคม 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที ่4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.00 4.00 ดี ดี 
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องค์ประกอบ 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

คณะประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

คณะประเมิน
ตนเอง 

 คณะกรรมการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนัและ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

รวม 4.37 3.93 ดี ดี 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -    ผลประเมินตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
  -   ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 
 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดังกล่าว ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น ต่อไป 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯไป
หารือกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขแนวทางการเขียนแผนและด าเนินการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 

3. สรุปผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา  
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในวันที่ 23 กันยายน 2558  โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ได้แก่ 

1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร     ประธานกรรมการฯ     (จากคณะเภสัชศาสตร์) 
2. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย     กรรมการฯ               (จากคณะวิทยาศาสตร์) 
3. นายอดุลย์เดช ไศลบาท   กรรมการและเลขาฯ    (จากคณะวิทยาศาสตร์) 
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        สรุปผลการประเมิน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ 
1.1 มาตรฐานหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  และตัวบ่งชี้เชิงพัฒนา ในองค์ประกอบที่ 2-6  ได้คะแนนรวมที่ 3.09 ระดับ 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 0.00 0.00 4.24 4.24 ระดับคุณภาพดีมาก 
3. นักศึกษา 3 2.67 0.00 0.00 2.67 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 
4. อาจารย์ 3 2.89 0.00 0.00 2.89 ระดับคณุภาพปาน

กลาง 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.00 0.00 3.00 
ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

รวม   13 7 4 2    

ผลการประเมิน 
2.81 3.00 4.24 

3.09 ระดับคุณภาพดี ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ดีมาก 

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

     
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ผลประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
- ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา

สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  วันที่ 23 กันยายน 
2558  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทางหลักสูตร น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

4.   สรุปผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 
              ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา  
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ในวันที่ 25 กันยายน 2558  โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์       ประธานกรรมการฯ   (จากคณะเภสัชศาสตร์) 
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา         กรรมการฯ             (จากคณะเภสชัศาสตร์) 
3. อาจารย์สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและเลขาฯ  (จากคณะพยาบาลศาสตร์) 
        สรุปผลการประเมิน โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้  1.1 มาตรฐาน                  

หลักสูตรผ่านเกณฑ์  และตัวบ่งชี้เชิงพัฒนา ในองค์ประกอบที่ 2-6  ได้คะแนนรวมที่ 3.24 ระดับดี 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
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2 0.00 0.00 4.61 4.61 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 3.00 0.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

4. อาจารย์ 3 3.15 0.00 0.00 3.15 ระดับคุณภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.17 0.00 3.13 ระดับคุณภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 
3.06 2.88 4.61 

3.24 ระดับคุณภาพดี 
ดี ปานกลาง ดีมาก 

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

     
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ผลประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
- ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  วันที่ 25 กันยายน 2558  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทางหลักสูตร น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
 

5.  การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร/ ระดับ
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 -2561 (1 สิงหาคม  – 31 กรกฎาคม ) เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพ่ือพิจารณา    

ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
เห็นชอบให้คณะและมหาวิทยาลัยจัดท าค่าเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2558-2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก ากับ ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นั้น  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ร่างค่าเป้าหมาย ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยฯ 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดค่าเป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558 -2561 
ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ไปปรับปรุงค่าเป้าหมาย 

 
4.2 งานแผนและงบประมาณ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   รองคณบดีงานแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมการด าเนินงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 โดยผู้อ านวยการกองแผนงาน ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง ปฏิทินการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนโยบายการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน เพื่อใช้เป็น
แนวทางและแผนการด าเนินงาน ส าหรับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือถือปฏิบัติโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีส่วนที่ต้องด าเนินการตามปฏิทินการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

1.1. จัดท า รวบรวม สรุปและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 
ดังนี้ 

• ครุภัณฑ์ จัดท าล าดับความต้องการครุภัณฑ์ พร้อมทั้ งเตรียมใบเสนอราคา (1 รายการ/ 3 ห้างร้าน) และ
ก าหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้ ใบเสนอราคาขอให้ยืนราคาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

• สิ่งก่อสร้าง จัดเตรียมแบบรูปสิ่งก่อสร้าง ประมาณราคากลาง และ BOQ  
1.2. สรุปและวิเคราะห์เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่ OPD) 
1.3. พิจารณากรอบอัตราก าลังผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ว่าจะคงกรอบเดิมไว้หรือไม่ โดยมี

รายชื่อ ดังนี้ 
• นางสาวพิสมัย หงส์หา 
• พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ 
• ศ.ดร.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 

 โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- นโยบายการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา 
แนวทางในการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล ในข้อที่ 1.1-1.3 ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และทันต่อเวลาที่ก าหนด จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ส่งข้อมูลมายังงานแผนและงบประมาณภายใน                        
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลส่งให้กองแผนงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 
ข้อ 1.1 มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ด าเนินการ 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

น าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการ และให้น าเสนอผลการด าเนินการที่งานแผน
และงบประมาณของของวิทยาลัย ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558  

2. แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    รองคณบดีงานแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา  ตามบันทึกที่ ศธ 0529.5/ว 
1186 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวทิ
ยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกองแผนงานขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ให้
ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 ของคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์ และสรุปจุดเด่นและจุดอ่อน
ของผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อมทั้งมีการจัดท าสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยให้
ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 
2558 โดยมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ตามเอกสารประกอบการประชุม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
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- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 และสารสนเทศประจ าปี 
2558 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา 
แนวทางในการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ส่ง
ข้อมูลกลับมายังงานแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายงานแผนและงบประมาณ
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บและส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี 2558
ของวิทยาลัยฯ ต่อไป  

4.3  งานพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ( ร่าง ) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่างเรียน 

   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา การก าหนดระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่างเรียน  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ( ร่าง ) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่างเรียน 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา(ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่าง 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามร่างท่ีเสนอ และให้ด าเนินการตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่างให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด และมอบ
งานพัฒนานักศึกษาประสานหน่วยงานที่ต้องการให้นักศึกษามาช่วยงาน 

2. การสนับสนุนที่พักส าหรับนักศึกษาช่วยงาน ในงานกีฬามหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา การสนับสนุนที่พักส าหรับนักศึกษา
ช่วยงาน ในงานกีฬามหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรดพิจารณาการ
สนับสนุนที่พักส าหรับนักศึกษาช่วยงาน ในงานกีฬามหาวิทยาลัยมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม วิทยาลัยฯมีที่พักเพื่อสนับสนุนส าหรับนักศึกษา
ช่วยงานและมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ไปส ารวจห้องพักที่อาคารผู้ป่วยนอก และแฟลต 7 ว่ามี
สามารถรองรับ นศ. จ านวนเท่าใด 

  4.4. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. การปรับปรุงป้ายหน้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   ประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในท่ีประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ให้ปรับปรุงป้ายหน้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ดังนี้ 

 1.แก้ไขน้ าตาปูนไม่ให้ไหลเลอะป้ายวิทยาลัยฯ 

 2.แก้ไขสีตัวอักษร ให้เห็นชัดเจนขึ้น 

 3.แก้ไขตราวิทยาลัยที่ช ารุด และสีจางไป 

ทั้งนี้  หากผ่านการพิจารณา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการติดต่อช่าง เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไข   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรด พิจารณาให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ขอให้น าเสนอแบบท่ีจะ
ด าเนินการที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาคมร่วมท าประชาพิจารณ์ และให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแล้ว 

2. การจัดตกแต่งสวนบริเวณป้ายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพ่ือพิจารณา ด้วยงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตกแต่งสวนบริเวณป้าย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ งานอาคารสถานที่ได้ติดต่อประสานงานกับนักจัดสวน และได้แบบ
แปลนพร้อมใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- แบบแปลนรูปแบบการจัดสวน 
- ใบเสนอราคา 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาความ
เหมาะสมแบบแปลน หากได้รับการอนุมัติงานอาคารสถานที่จะด าเนินการติดต่อผู้รับเหมาและติดต่อประสานงานให้
แล้วเสร็จก่อนวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย  
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ให้น าเสนอแบบท่ีจะด าเนินการที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อท าประชาพิจารณ์ และให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ให้แล้ว 

4.5 งานคลังและพัสดุ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. การเปิดบัญชีโครงการวิจัย จ านวน 11 โครงการ 

   รองคณบดีงานคลังและพัสดุ เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่งานส่งเสริมวิจัยฯ เสนอขอเปิด
บัญชีธนาคารโครงการ วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 
11 โครงการ นั้น เนื่องจาก ทางธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่าหากมีการขอเปิดบัญชีธนาคารในนามส่วนราชการ ต้อง
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนั้น งานคลังและพัสดุ 
เสนอพิจารณาการขออนุมัติ เปิดบัญชีโครงการวิจัย จ านวน 11 

 โครงการ โดยมีรายละเอียด ชื่อบัญชี และเงื่อนไขผู้มีอ านาจเบิกถอนเงิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  (เอกสาร
แนบ 1) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- รายชื่อบัญชีโครงการวิจัยที่ขอเปิดบัญชี  จ านวน 11 โครงการ   (เอกสารแนบ 1) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติให้เปิดบัญชีโครงการวิจัย จ านวน 11 โครงการ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 

4.6 งานบริการการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ร่าง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ผู้ป่วยจ าลอง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง ซึ่งยังไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนรองรับ เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน งานบริการ
การศึกษาจึงได้จัดท าร่างประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ป่วยจ าลอง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณา ร่าง
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ป่วยจ าลอง เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบงานการเงินด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

4.7 งานเอกสารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. งดให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยฯ ช่วง

ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน  
รองคณบดีงานแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา เนื่องด้วย คณะกรรมการงานเอกสาร

เทศได้ประชุมหารือ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ในเรื่อง งดให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยฯ ช่วงระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยจะแบ่งช่วงงดให้บริการ 4 กรณี 
ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 พักกลางวันช่วง 11.00 น. – 12.00 น. 
กรณีท่ี 2 พักกลางวันช่วง 12.00 น. – 13.00 น. 
กรณีท่ี 3 พักกลางวันช่วง 11.30 น. – 12.30 น. 
กรณีท่ี 4 พักกลางวันช่วง 12.30 น. – 13.30 น. 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และจะได้ใช้ประกาศต่อไป   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้งดบริการในช่วงพักกลางวันเวลา 11.00 
น. – 12.00 น. และเห็นชอบให้ปรับปรุงคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นให้สามารถใช้งานได้ 

4.8 งานบริหารทั่วไป เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระ ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ประจ าปี 2559 
   รองคณบดีงานบริหาร เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานของงานบริหารทั่วไป วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอให้คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยพิจารณา ก าหนดการประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

(ร่าง)ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ครั้งท่ี 
ก าหนดการ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 
ก าหนดการ 

เสนอระเบียบวาระการประชุม 
ก าหนดการ 

ส่งระเบยีบวาระให้คณะกรรมการฯ 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม  2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม  2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม  2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม  2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  10  มีนาคม 2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  2559 วันพฤหัสบดีที่ 7  เมษายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน 2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม 2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  9 มิถุนายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน 2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  7 กรกฎาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  14 กรกฎาคม 2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่  18 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม 2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่  22 กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  8 กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน 2559 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

หมายเหตุ 
1. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ประชุมเวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้อง CMP 412   
2. หากวันประชุมไม่ตรงตามก าหนด เลขานุการคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งไป 
3. ก าหนดการเสนอระเบียบวาระการประชุม ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน และก าหนดการส่งระเบียบ

วาระให้คณะกรรมการฯ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 
การเสนอเรื่องต่อที่ประชุม 

1. หน่วยงานใดที่ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมพร้อมสรุป ส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการ 
2. หากหน่วยงานใดไม่สามารถส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการได้ตามก าหนด ขอให้ท่านจัดท าเอกสาร จ านวน 

18 ฉบับ ให้ฝ่ายเลขานุการหรือจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - ร่าง (ก าหนดการประชุม และเสนอระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
เห็นชอบหรือแก้ไข (ร่าง)ก าหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและให้แก้ไขวันที่ประชุมเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 จากเดิม วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  และ
มอบงานบริหารทั่วไปแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

4.9 งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 

1. โครงสร้างงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เสนอเพ่ือพิจารณา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 
2559  อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการวางแผนปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในใหม่ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ตามความเหมาะสมของสายงานบังคับ
บัญชา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- โครงสร้างงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาโครงสร้าง
การบริหารงานภายใน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทดลองใช้โครงสร้างใหม่ 3 เดือนและให้
รายงานผลการด าเนินงานตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่  20 ตุลาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  6 ตลุาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  13  ตลุาคม 2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่  24 พฤศจิกายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 วันพฤหัสบดีที่  17 พฤศจิกายน 2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่  22 ธันวาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม 2559 




