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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 12/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
3. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ  
4. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
6. นพ.วฒันา พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ (ลากิจ) 
2. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ (ไปราชการออกชุมชน) 
3. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ (ลาพักผ่อน) 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์   อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าเดือน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ.  
1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
2558 ดังรายนามตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาว
อาภรณ์ แก่นวงศ์ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.3 อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์   
ปีการศึกษา พ.ศ.2558-62 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1๒/255๘ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ. ห้องประชุม วารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

1.2.1 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.2.2 ให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557 เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรประจ าปีการศึกษา 2557 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.2.3 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแจ้งว่าได้ ปรับปรุงห้อง server มีเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ 
Precision air condition ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายเพ่ิมขึ้น  
139 ตัว ติดตั้ง Fire wall จดัซื้อเครื่องแม่ข่ายแบบเบลด 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ อังคารที่ 16 
ธันวาคม 2558 ณ.ห้องวารินช าราบ เวลา 09.30 น. 

1.3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.3.2 วิทยาลัยฯ ได้รับการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ ผศ.ดร.

มารุตพงศ์  ปัญญา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3.3 ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในวันพฤหัสบดีแรก ทุก 2 
เดือน  โดยต้องมีการประเมินทุก 2 ปี ส่วนหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยฯ เสนอให้มี
การประเมินทุก 4 ปี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3.5 อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.2.1 จ านวนหนว่ยงานภายในวิทยาลัยแพทย์ฯ ที่ยื่นเรื่องขอนักศึกษาช่วยงานระหว่างเรียน 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพ่ือทราบ มีจ านวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาท างานระหว่าง
เรียน จ านวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเอกสารสนเทศ 
(ห้องสมุด) สาขากายวิภาคศาสตร์ งานบริหารบุคคล งานส่งเสริการวิจัย บริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก งานอาคาร
ผู้ป่วยนอก งานพัฒนานักศึกษา และงานบริการการศึกษา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.2.2 จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ฯ ที่มีความประสงค์ท างานระหว่างเรียน  
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพ่ือทราบ จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ฯ ที่มีความประสงค์
ท างานระหว่างเรียน จ านวน 28 คน  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานวิเทศสัมพันธ์ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.3.1 สรุปผลโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ือทราบ รายงานสรุปผลโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 มี 3 โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 23,000 
บาท เบิกจ่ายจ านวน 23,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียร
ธรรม และดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรใน
การอบรมภาษาเขมร ภาษาเวียดนามและภาษาลาว เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียนให้แก่
บุคคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 76 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 จากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้หลังอบรมมากกว่าความรู้ก่อนอบรมจ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 96 

2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2558 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จ านวน จ านวน 114,000 บาท มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1 โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน 45,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 39,080 บาท โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม และดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ อาจารย์
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม
และภาษาลาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียนให้แก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ ผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 187 คน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ผลประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

2.2 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จ านวนงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรจ านวน 69,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 63,800 บาท เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและความรู้ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดโครงการอบรมอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558 เวลา 17.00 
– 19.00 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
เสาวลักษณ์ หีบแก้วและอาจารย์วนัสนันทน์ สุกทน อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาสาขาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 103 คน ผลประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด   

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาคอาซียน จ านวน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน 205,400 บาท เบิกจ่ายจ านวน 20,774 บาท เนื่องจากข้อจ ากัด
นโยบายรัฐบาล จึงไม่ได้ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จึงได้คืนงบประมาณส่วนที่เหลือแก่



5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 

วิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการที่จัดคือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
ร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย (AMSEPT) โครงการนี้เป็นโครงการ
แลกเปลี่ยนระยะสั้น มีระยะประมาณ 7 วัน  โดยรับนักศึกษาแพทย์ประเทศมาเลเซีย จาก Faculty of 
Medicine and Health University Putra Malaysia เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2558 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- สรุปผลโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี 2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤศจิกายน 2558   
     

 ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558  
    

เอกสารประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 2.2 รับรองแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ   
  เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 21 และ วาระพิเศษ ครั้งที่ 22 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. รับรองแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 21 

2. รับรองแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 22 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ฉบับ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

3.1.1 ก าหนดชื่องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมเมื่อครั้งที่ 10/2558 วันที่พฤหัสบดีที่ 22 
ตุลาคม 2558 เรื่องพิจารณา 4.2 ให้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดประชุม
วิชาการประจ าปี พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดหัวข้องานประชุมวิชาการ 3 ประเด็นดังนี้  

1. ทศวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโลก 
3. Competency Base Education for Health Professional 

และมอบหมายให้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ แจ้งเวียนอาจารย์ให้เสนอหัวข้อเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความ 
หลากหลายและสามารถให้คณะกรรมการคัดเลือกชื่อหัวข้อที่เหมาะสม งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ 
รวบรวมมาทั้งหมดจ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้เสนอหัวข้อการประชุมดังเอกสารแนบ 3.1 
ขณะนี้งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 และการส่งผลงานเข้า 
ร่วมน าเสนอแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการด าเนินงานครั้งต่อไปได้รวบรวมรายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุม 
วิชาการครั้งที่ 3 และ 4 ในการพิจารณาบทความก่อนลงตีพิมพ์ใน Journal of The Medical Association of  
Thailand และเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ proceeding  ดังเอกสารแนบ 3.2 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

          -ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   -  หัวข้องานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 

  -  รายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 และ 4 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

1. หัวข้อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เพ่ือจักได้ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

2. รายชื่อกองบรรณาธิการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 
 
มติที่ประชุม : ให้น าเสนอและพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 4.1.1 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานบริหารบุคคล ได้จัดประชุม บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม CMP ๔01 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เพ่ือหารือ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดปรากฎในประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขพิจารณา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้  

4.1  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
   1. ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา  
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   2. ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) เพ่ือนร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 
15 (ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดชื่อเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 5 คน) 
   3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน และข้อมูลการลากิจ (คิดเป็นร้อยละ 10) แบ่งออกเป็น 

  3.1 ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน (คิดเป็นร้อยละ 5) 
  3.2 ข้อมูลการลากิจ (คิดเป็นร้อยละ 5)  
 

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดประกอบการประเมินส่วนที่ 3 

ข้อที่ รายละเอียด แบบเดิม รายละเอียด แบบใหม่ 
 1 สถิติการลงเวลาปฏิบัติราชการ เข้า-ออก 

หมายเหตุ : 
เวลาเข้า    08.30 น.-08.45 น. 
เวลาออก   16.30 น. เป็นตน้ไป 
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
- การลงเวลามาปฏิบัติงานรอบปัจจุบัน คือ รอบประเมิน
ครึ่งแรกจะนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2557 - เดือน 
มีนาคม 2558 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 
ก าหนดให้ กรณสีายเกินเวลา 08.45 น. /ออกก่อน 
16.00 น. จ านวน 3 ครั้ง ไม่หักคะแนน แต่หากเกินเวลา 
09.00 น. จะตัดเป็นไม่ลงเวลา 
- การลงเวลามาปฏิบัติงานรอบประเมินครึ่งปีหลัง จะ
นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2558-30 กันยายน 2558 
ก าหนดให้ กรณีสายเกินเวลา 08.45 น. /ออกก่อน 
16.00 น. จ านวน 5 ครั้ง ไม่หักคะแนน แต่หากเกินเวลา 
09.00 น. จะตัดเป็นไม่ลงเวลา  
** ทั้งนี้ ในการคิดเกณฑ์หักคะแนนการลงเวลามา
ปฏิบัติงาน มีดังนี้  
1. กรณีมาปฏิบัติงานสาย หักครั้งละ 0.5 คะแนน 
2. กรณกีารไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน/เกินเวลา 09.00 น. 
หักครั้งละ 1 คะแนน  

การลงเวลาปฏิบัติราชการ เข้า - ออก 
     1.1 เวลาเข้า    08.30 น. - 08.45 น. 
     1.2 เวลาออก   16.30 น. เป็นต้นไป 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3.1 ข้อมูลการลงเวลามา
ปฏิบัติงาน (คิดเป็นร้อยละ 5) 

2.1 การลงเวลามาปฏิบัติงานรอบปัจจุบัน คือ  
รอบประเมินครึ่งแรกจะนับตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2559 

2.2 ก าหนดให้ กรณีสายเกินเวลา 08.45 น. /ออก
ระหว่างเวลา 16.00 น. -   16.29 น. 
รวมกัน ไม่เกิน 5 ครั้ง ไม่หักคะแนน  

2.3 นอกเหนือจากข้อ  2  หักครั้งละ 0.5 คะแนน 

2 สถิติการลาและขาดราชการ เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3.2 ข้อมูลการลากิจ (คิดเป็นร้อย
ละ 5) มีช่วงคะแนนดังนี้ 
  3.1  มากกว่า 13    วัน  ตดั 5 คะแนน 
  3.2             9-12 วัน  ตดั 3 คะแนน 
  3.3             0-8   วัน  ไม่ตัดคะแนน 

  3 การเข้าร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมหลักต่างๆ ของ
วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
1. ผู้บริหารพบปะบุคลากร 

การเข้าร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมหลักต่างๆ ของ
วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 
1. ผู้บริหารพบปะบุคลากร 
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2. สัมมนา เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
3. สัมมนา ประจ าปี เรื่อง ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
หน่วยงานและบุคคลและสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
ของผู้บริหาร 
4. การเข้าประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ 

2. สัมมนา เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
3. สัมมนา ประจ าปี เรื่อง ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
หน่วยงานและบุคคลและสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
ของผู้บริหาร 
4. การเข้าประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ 
6. ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 

 
4.2  ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบท่ีผ่านมาเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา 

1. อาคารผู้ป่วยนอก เสนอก าหนดแนวทางการประเมินส าหรับกลุ่มต าแหน่งการให้บริการทางการแพทย์ให้
แตกต่างจากส านักงานคณบดี 

2. ในการประเมินส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานควรให้มีการอบรมผู้ประเมิน(ผู้บริหาร) ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประเมิน ก่อนการให้คะแนนการประเมิน 

3. ร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจุบัน คะแนน 90 ร้อยละการเพ่ิม 3% เสนอควร
ปรับช่วงค่าคะแนนให้ต่ าลง เพ่ือให้สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ร้อยละ 3 

4. ควรเสนอปรับเปลี่ยนสัดส่วนการให้คะแนนของผู้บังคับบัญชา โดยเพิ่มจ านวนผู้บริหารเพื่อให้มีการเฉลี่ยผล
การประเมิน 

5. ผลงานที่น ามาวัดในการปฏิบัติงานบางต าแหน่งอาจน ามาเทียบกันไม่ได้หากจะน าชิ้นงานมาพิจารณา 
6. การประเมินเพ่ือนร่วมงานบางครั้งก็ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ควรตั้งเกณฑ์ใน

การก าหนดให้ผู้ประเมิน 
7. ท าอย่างไรให้มีการท างานอย่างมีความสุข 
8. การมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามต าแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงาน  อาจท าให้เกิดไม่มี

ประสิทธิภาพในการท างาน 
9. การเพ่ิมตัวชี้วัดการปฏิบัติของแต่ละบุคคล เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
10. ให้มีการจัดท าแฟ้มภาระงาน เพื่อให้การประเมินมีผลงานเชิงประจักษ์ 
11. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณมาก ไม่สามารถพัฒนางานหลักได้ดี 
12. ก าหนดผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ควรให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบก ากับ ดูแล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ สิทธิในการเข้าถึง

ข้อมูล การปรับแก้ไขข้อมูล 
2. มอบงานบริหารบุคคล Print ข้อมูลการลงเวลา เสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานทุกเดือน 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณา 

สรุปได้ ดังนี้ 
1. ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา  

   2. ส่วนที ่2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) เพื่อนร่วมงานคิดเป็นร้อย
ละ 15 (ใหผู้้บังคับบัญชาก าหนดชื่อเพื่อนร่วมงาน จ านวน 5 คน) 
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   3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน และข้อมูลการลากิจ (คิดเป็นร้อยละ 10) โดยไม่
แบ่งสัดส่วนตามเสนอ ทั้งนี้หากถูกหักคะแนนครบ 10 คะแนนแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหักคะแนนจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการประเมินสมรรถนะ ข้อที่ 1 2 และ 4 ในสัดส่วน
ของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดประกอบการประเมินส่วนที่ 3 

 ข้อ 1 สถิติการลงเวลาปฏิบัติราชการ เข้า-ออก 
หมายเหตุ : เวลาเขา้    08.30 น.-08.45 น.  เวลาออก   16.30 น. เป็นต้นไป 
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
- การลงเวลามาปฏิบัติงานรอบปัจจุบัน คือ รอบประเมินครึ่งแรกจะนับตั้งแต่เดือน 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2559 ก าหนดให้ กรณีสายเกินเวลา 08.45 น. /ออกก่อน 16.00 น. จ านวน 3 ครั้ง ไม่หัก
คะแนน แต่หากเกินเวลา 09.00 น. จะตัดเป็นไม่ลงเวลา 
- การลงเวลามาปฏิบัติงานรอบประเมินครึ่งปีหลัง จะนับตั้งแต่ 1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559 ก าหนดให้ 
กรณีสายเกินเวลา 08.45 น. /ออกก่อน 16.00 น. จ านวน 5 ครั้ง ไม่หักคะแนน แต่หากเกินเวลา 09.00 น. จะ
ตัดเป็นไม่ลงเวลา  
** ทั้งนี้ ในการคิดเกณฑ์หักคะแนนการลงเวลามาปฏิบัติงาน มีดังนี้  
1. กรณีมาปฏิบัติงานสาย หักครั้งละ 0.5 คะแนน 
2. กรณีการไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน/เกินเวลา 09.00 น. หกัครั้งละ 1 คะแนน 
 ข้อ 2 สถิติการลาและขาดราชการ 

 ข้อมูลการลากิจ  มีช่วงคะแนน ดังนี้ 
        0-5   วัน          ไม่ตัดคะแนน  

      เกิน 5 วันขึ้นไป    หักวันละ 0.5 คะแนน 
ข้อ 3 การเข้าร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมหลักต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 

1. ผู้บริหารพบปะบุคลากร 
2. สัมมนา เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
3. สัมมนา ประจ าปี เรื่อง ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและบุคคลและสรุปผลการด าเนินการประจ าปีของ
ผู้บริหาร 
4. การเข้าประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ 
6. ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 
 

เห็นชอบให้อาคารผู้ป่วยนอก ใช้เกณฑ์การประเมินส าหรับกลุ่มต าแหน่งการให้บริการทางการแพทย์ให้
แตกต่างจากส านักงานคณบดี 

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหารบุคคล ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบงานบริหาร
บุคคลสรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
4.2.1 การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557  ไปปรับปรุงพัฒนาใน 

ปีการศึกษา 2558                                       
 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ขอถอนวาระการประชุม และจะน าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3   เรื่องงานบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

4.3.1 การน าเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement 
The 2012  Revision ของ กสพท. ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับ
แจ้งจากส านักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การน าเกณฑ์ Basic 
Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement The 20123 Revision ของ กสพท 
ไปใช้ในการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสามารถน าเกณฑ์  EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะและสถาบันของโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้การน าเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
สถาบันต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ส าเนาหนังสือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่กสพท 323/2558  ลงวันที่  18  
พฤศจิกายน  2558 เรื่อง การน าเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement The 2012  Revision ของ กสพท ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

 
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือโปรดพิจารณาการน าเกณฑ์  Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality 
Improvement The 2012  Revision ของ กสพท ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้น าเกณฑ์ Basic Medical Education WFME 
Global Standards for Quality Improvement The 2012  Revision ของ กสพท ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้ให้ชะลอการแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ก่อน จนกว่าหน่วยงานที่จะมาประเมินฯ ได้รับ
การจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และให้น าเข้าที่ประชุมอีกครั้งเป็นวาระสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

  5.1.1   งานเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
1. สรุปจ านวนกรรมการประจ าวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (วาระปกติ)รอบ 

ตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558 
       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย แจ้งเพื่อทราบ ตามท่ีคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เป็นประจ าทุกเดือนนั้น 
 ในการนี้งานเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จึงขอสรุปจ านวนกรรมการประจ าวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (วาระปกติ) รอบ ตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558 นั้น  
 
เอกสารประกอบการประชุม  
 สรุปจ านวนกรรมการประจ าวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (วาระปกติ) รอบ ตุลาคม 
2557 – พฤศจิกายน 2558 
 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 ให้กรรมการพยายามจัดสรรเวลาเพื่อเข้าประชุม กรณีลาควรหลีกเลี่ยงการลาตรงกับวันที่ก าหนดให้มีการ
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอจากที่ประชุม 
 
 5.1.2   ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาให้การอนุเคราะห์สนับสนุนนักศึกษาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Spring New 
Gen Report 
  ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ตามที่ นางสาวชฎาพร โกศล
อินทรีย์ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ผ่านการเข้ารอบการ Online Audition ใน
โครงการ Spring New Gen Report  เพ่ือเข้าชิงชนะเลิศในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จ ากัด 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพ่ือโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์สนับสนุนนักศึกษาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Spring New 
Gen Report 

 
เอกสารประกอบการประชุม      

- บันทึกข้อความขอแจ้งผลการคัดเลือก และก าหนดการการแข่งขัน กิจกรรม Spring New Gen Report
  

มติที่ประชุม  วิทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุน โดยให้เบิกจ่ายตามอัตราของนักศึกษา มอบ
งานพัฒนานักศึกษา ไปประสานงานกับนักศึกษา เพื่อน าข้อมูลเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  และมอบงานพัฒนา
นักศึกษาร่างเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม – นอกหลักสูตร เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
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  2. มาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ห้อง Small Group สถานที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านหลังของตึก 
ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา มีผู้แสดงความคิดเห็นในกล่อง

แสดงความคิดเห็น เรียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 3 เรื่อง ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. พิจารณามาตรการประหยัดพลังงานห้อง Small Group  
2. การใช้ห้อง Small Group ของนักศึกษา 
3. สถานที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านหลังของตึก 

 
เอกสารประกอบการประชุม      

1.เอกสารแสดงความคิดเห็น                                             จ านวน     1 ฉบับ 
 

มติที่ประชุม  สรุปได้ ดังนี้ 
1. มอบคุณนิภาพร สิงห์เปี้ย จัดร่างระเบียบการใช้ห้อง Small Group เช่น ก าหนดจ านวน

นักศึกษาขอใช้ห้องต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ให้น าอาหารมารับประทานในห้อง เป็นต้น 
2. มอบงานพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา ให้เป็นระเบียบ และรักษาความ

สะอาด 
3. มอบงานอาคารสถานที่ พิจารณาด าเนินการจัดท าป้ายห้ามจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังของ

ตึก 
 

5.1.3 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ขอเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และยกเลิกการน าผลสอบ NL มาแทนผลสอบ comprehensive 
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ดังนี้ 

ให้เปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และยกเลิกการน าผลสอบ NL มาแทนผลสอบ comprehensive 
 โดยระบุให้นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive 

examination) ทุกขั้นตอน ได้แก่  
1.1.1. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
1.1.2. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และ  
1.1.3. การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก  

*** โดยตัดข้อความดังต่อไปนี้  

อนึ่ง หากสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอดในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบเพื่อประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม 
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และให้เริ่มใช้กับนศพ. รหัส 55 เป็นต้นไป และให้มีการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 ส าหรับนศพ.รหัส 55 ที่ยังสอบไม่
ผ่าน เป็นกรณีพิเศษ และให้มีการชี้แจงกับนศพ.ที่สอบไม่ผ่านเพื่อทราบต่อไป 

ประเด็นในการพิจารณา  

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และยกเลิกการน าผลสอบ NL มาแทนผลสอบ 
comprehensive และให้เริ่มใช้กับนศพ. รหัส 55 เป็นต้นไป 
 

รองคณบดีฝ่ายการการศึกษา แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอ้างจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีแนวทางให้วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการ 2 แนวทาง ดังนี้ 

1. ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในเล่มหลักสูตร โดยไม่มีการปรับปรุง 
2. ปรับปรุงตามเสนอ ทั้งนี้มีเงื่อนไขให้ใช้กับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้หากได้มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการแล้ว มอบหลักสูตรแพทย์ฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงคู่มือนศพ.ป.ตรี ปี 2559 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

2. ขอปิดรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อพิจารณา ดังนี้  

       1. ขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก เนื่องจาก ทางอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวมีความเห็นว่าเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ
รายวิชาดังกล่าวตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมภายในจ านวน
หน่วยกิต 2(1-2-3)  

    2. ขอเพ่ิมรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 (1-6-5) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก เนื่องจากเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าว ตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก และ
เนื้อหาส่วนใหญ่มีความส าคัญต่อความรู้ของบัณฑิตในการน าไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยใน ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากท่ีสุด  
ประเด็นในการพิจารณา (ถ้ามี) 

1. พิจารณาขอปิดรายวิชา 1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 2(1-2-3) ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

2. พิจารณาขอเพ่ิมรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) 4 (1-6-5)  ในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และมอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
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 3. ขอยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.2550 

       รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อพิจารณา ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 
1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต  พ.ศ.2550 และประกาศฉบับ
ดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าประกาศ ซึ่งเนื้อความในประกาศมีบางข้อที่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวจะต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และสภาจะต้องจะต้องลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว  

อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.2550 และให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 แทน 

ประเด็นในการพิจารณา  

พิจารณายกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.2550 

 
เอกสารประกอบการประชุม  

 ประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  พ.ศ. 2550 

มติที่ประชุม  มอบงานบริการการศึกษาตรวจสอบข้อมูลหากยกเลิกประกาศฉบับ
นี้แล้วจะมีผลต่อการจัดการศึกษาและการวัดผลการส าเร็จการศึกษาฯ หรือไม่ หากไม่กระทบเห็นชอบให้ยกเลิก
ประกาศวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ.2550   
 

4. การขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของนางสาวนาฏยา สิทธิชัยธาดา  
รหัสนักศึกษา 5119430160 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อพิจารณา วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ปกครองของ นางสาวนาฏยา  สิทธิ
ชัยธาดา นักศึกษาแพทย์เพ่ือมาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 25 กันยายน 2558 นักศึกษาได้ตัดสินใจที่
จะเรียนต่อ โดยแก้ไขผลการเรียน I จ านวน 2 รายวชิาดงันี้ 

1. รายวิชา 1901 616    อายุรศาสตร์ 3     จ านวนหน่วยกิต        12(0-24-2) 
2. รายวิชา 1901 613    ศัลยศาสตร์ 3       จ านวนหนว่ยกิต       12(0-24-1)  
โดยการลงทะเบียนเรียนซ้ าและประเมินผลการเรียนใหม่ รายวิชาละ 3 เดือน รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน  

 
       อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติให้ท าหนังสือหารืองานพัฒนาหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอรับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
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ประเด็นในการพิจารณา  

พิจารณาเห็นชอบให้ นศพ.รายดังกล่าว สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได ้
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ 

5. รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 รายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา อ้างตามติท่ีประชุมคณะกรรมการงานบริหารงาน
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ทีป่ระชุมมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 รายวิชา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จ านวน 8 รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณารับรอง ผลการเรียนรายวิชา ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์  จ านวน 8 รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม รับรองผลการเรียน ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์  จ านวน 8 รายวิชา 

6. รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  รายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 17 รายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา อ้างตามติท่ีประชุมคณะกรรมการงานบริหารงาน
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2558 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จ านวน 17 รายวิชา 

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ านวน 17 
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณารับรอง ผลการเรียนรายวิชา ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ านวน 17 รายวิชา ประจ าปปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม  รับรองผลการเรียนชั้นคลินิก ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 17 รายวิชา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 

9. ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความที่ ศธ.0529.4.6/ว 906 ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แผนผังกระบวนการ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตามส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักอธิการบดี  ในการนี้  งาน
บริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือด าเนินการตามแผนผังกระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

2. ตารางรายชื่ออาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น  
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และมอบงานบริการการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์
พิเศษให้ถูกต้อง  

 
10. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ตามท่ี คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วาระท่ี 4.4 เรื่อง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายงาน พบว่ามีบุคคลทั่วไปที่มีทุนการศึกษาจากรัฐบาลสนใจสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์ จ านวน 2 คน ทั้งนี้ เพ่ือให้การเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มติคณะกรรมการประจ าหลักหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยเพ่ือเก็บค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยจากนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย ทั้งในหลักสูตรภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ และภาคฤดู
ร้อน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ(ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 

 
11. ขอเชิญเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 15/ 2558 วันที่ 1 ธันวาคม  2558 มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ 
ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่  28  กุมภาพันธ์ 
2558 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอให้คณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ส าเนาหนังสือส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอเชิญเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่  16  ธันวาคม  2558 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 พิจารณาเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

   มติที่ประชุม ไม่เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

   
 5.4 เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1.  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

   มติที่ประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม CMP 412 

 

ปิดประชุม 13.00 น. 
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


