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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/๒๕60 วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตดี     หัวหน้ากล ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. อาจารย์พลากร สืบส่าราญ  หัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาววลัวสิาข์  ส วรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขาน การ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขาน การฯ คนที  1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ส วภรณ์  แดนด ี   ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประช ม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประช มแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประช ม สร ปได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
วาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน   2  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1.1 เรื่อง การพิจารณาจัดอัตราก่าลังของพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.14/ 0463  ลงวันที  14 มีนาคม 2560 งานอาคารผู้ป่วย
นอก ขอให้พิจารณาภาระงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ (รถพยาบาลฉ กเฉิน) รายนายสมพงษ์  คูณสวัสดิ์  
ต่าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน  และนายวงศกร  อารยะพงศ์  ต่าแหน่งนายช่างเทคนิค  ตามค่าสั ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ที  458/2558, 460/2558 เรื อง มอบหมายภาระงาน 

เนื องจากได้รับการประสานงานจากงานยานพาหนะของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ให้บ คลากรทั้ง 2 ราย
ดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที ขับรถยนต์ของวิทยาลัยฯ กรณีที มีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่องาน
ประจ่าเนื องจากบ คลากรดังกล่าวมีต่าแหน่งงานที ไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.14/ 0463  ลงวันที  14 มีนาคม 2560 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และอนุมัติให้รับพนักงานขับรถยนต์ราชการเพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง มอบงาน
บริหารบุคคลด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

 

1.1.2 เรื่อง แผนย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 ตามที  กองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี ได้เสนอเรื องแผนย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) เข้าที ประช มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที  7/2560 (วาระเวียน) เพื อให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
 ดังนั้น จึงขอเรียนที ประช มเพื อทราบแผนย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -
2564) 
 อ้างตามหนังสือจากกองแผนงาน ที ศธ 0529.5/315 ลงวันที  21 มีนาคม 2560 กองแผนงาน แจ้งเรื อง 
ขอยกเลิกเรื องเสนอที ประช มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระเวียน) เนื องจากข้อมูลบางย ทธศาสตร์ยังไม่
สมบูรณ์ ดังนั้น กองแผนงาน จึงขอยกเลิกวาระเวียน 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. แผนย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
2. หนังสือจากกองแผนงาน ที ศธ 0529.5/315 ลงวันที  21 มีนาคม 2560  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 
1.2.1 เรื่อง ผลการประช มกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  3 (เพิ มเติม) เมื อวันที  14 มีนาคม 2560 มีเรื องที 
เกี ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 1. ทบทวนมติที ประช มคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  14/2559 เมื อวันที  16 สิงหาคม 2559 
ที ประช มอน มัติให้นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อภายในประเทศกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 2. อน มัติให้นายแพทย์ศ ภราช เลาหพิทักษณ์วร ลาศึกษาต่อภายในประเทศกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2.2 เรื่อง  รายงานการด่าเนินงานที อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 1. งานบริหารบุคคล 
  ขณะนี้ก่าลังส่ารวจกรอบอัตราก่าลัง และจะด่าเนินการปรับหมวดเงินในการเบิกจ่ายจากหมวด
รายได้เป็นหมวดงบประมาณในต่าแหน่งที สามารถท่าได้ตามระเบียบต่อไป 
 2. การปรับแผนงบประมาณประจ าปี 2560  
  งานแผนและงบประมาณ จะได้ด่าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณ ปี 2560 ซึ ง
รวมรายจ่ายรายการสมทบเงินการก่อสร้างปรับปร งระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค จ่านวน 24.2 
ล้านรวมอยู่ด้วย และรายจ่ายกรณีเพิ มเงินเดือนร้อยละ 4 เมื อด่าเนินการแล้วเสร็จจะทราบวงเงินที ใช้ในการปรับ
แผนงบประมาณในรายการที จะเพิ มเติมต่อไป เช่น การก่อสร้างพระราชาอน สาวรีย์ 

3. งานตึกผู้ป่วยนอก 
3.1 ด้านบ คลากร มีการเสนอขออัตราก่าลังเพิ ม จ่านวน 15 ต่าแหน่ง ขณะนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และพันธกิจสังคม ก่าลังวิ เคราะห์ อัตราก่าลัง เพื อวางแผนจัดจ้างต่อไปโดยใช้แหล่ง
งบประมาณจากงบแผนพัฒนาสาธารณส ข และงบรายได้วิทยาลัย 

3.2 ระบบัญชี ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบบบัญชีภาครัฐ จะต้องปรับเปลี ยนจากเกณฑ์เงินสด
ให้เป็นเกณฑ์คงค้าง 

3.3 การปรับแผนงบประมาณ เนื องจากค่าใช้จ่ายด้านบ คลากรเพิ มขึ้น จากการจัดให้มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวออกตรวจรักษาเด็กที ตึก OPD เป็นการประจ่า ขณะนี้ให้มีการตรวจสอบ
ทบทวนงบประมาณคงเหลือให้ชัดเจนก่อน 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารติดตามเงินคงค้างใน 2558  
 
วาระท่ี 1.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ    จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 
1.3.1 เรื่อง  รายงานการด่าเนินงานที อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 -  การปฏิรูปสถาบัน 
 วันจันทร์ ที  20 มีนาคม 2559 ไปประช มร่วมกับ สบพช. ซึ งที ประช มได้น่า Profile ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยมา Share และฟังความคิดเห็นจากสถาบันอื น มีโมเดลที น่าสนใจ คือ จาก.จ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที  22 มิถ นายน 2560 วิทยาลัยฯและศูนย์แพทย์ จะต้องน่าเสนอ
ข้อมูลการปฏิรูปสถาบัน ในช่วงที วิทยาลัยฯจะปรับหลักสูตรแพทย์ฯ เสนอให้เชิญ ดร.นพ.ดนัย วังสต รค ให้ข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน 
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการจัดท ากิจกรรม 4 กิจกรรมให้
แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2560  

- ผลการประชุม กสพท.แทน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
     วันพ ธ ที  24 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมประช ม กสพท.แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เกี ยวกับ
ระบบการรับเข้า Admission ใหม่ ที จะเริ มใช้ในปีการศึกษา 2561 เพื อป้องกันนักเรียนใช้สิทธิ์เกินโควตา ทปอ.ต
กลงใช้ระบบเคลียร์ริ งเฮาส์ ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบ Admission รอบที  4 ซึ งวิทยาลัยฯ 
เราจะอยู่ใน Admission รอบที  2 ในส่วนของม.อ บลฯ สอบความถนัดทางวิชาชีพเฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาติดตามผลการขอรับนักศึกษาแพทย์
เพิ่ม 4 คน ของศูนย์แพทย์ฯ ศรีสะเกษ 
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วาระท่ี 1.4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื่อทราบ  จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 
1.4.1 เรื่อง  รายงานการด่าเนินงานที อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 ปัญหาด้านการวิจัย  

1. ไม่มีใครทราบว่าภาพรวมของงานวิจัย ทั้งส่วนกลาง / คณะ / วิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร 
2. เรื อง Alignment progressing การท่าวิจัยต้องมีทิศทาง เพื อตอบ KPI ให้ได้ ในปี 2561 ต้องวาง

ระบบให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
- มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย ABC ของสกว. โดยมี 

อ.กาญจนา ทองทั่ว เป็นที่ปรึกษา โดยนัดส่งโครงการที่ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกลุวัฒนา ในวันที่ 29 
มีนาคม 2560 และน าเสนอในวันที่ 30 มีนาคม 2560  

- มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ให้ด าเนินการปรับห้องที่ 
OPD ชัน้ 2 ให้เป็นห้องส าหรับวิจัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  
                              เมื่อวันจันทร์ ที ่27 กุมภาพันธ์ 2560 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เสนอที ประช มเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประช ม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ครั้งที  2/2560 เมื อวันจันทร์ ที  27 ก มภาพันธ์  2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) รายงานการประช ม ครั้งที  2/2560 เมื อวันจันทร์ ที  27 ก มภาพันธ์  2560 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 2 เรื่อง 
4.1.1 เรื่อง รายงานผลการด่าเนินงานของงานพัสด  ปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รายงานผลการด่าเนินงานด้านสิ งก่อสร้าง ด้านการจัดซื้อคร ภัณฑ์และการจัดซื้อวัสด ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ประกอบด้วย  

1. จ้างก่อสร้างปรับปร งระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ (งานระบบสาธารณูปโภค,งานลานราชาน สาวรีย์ฯ,งานปรับปร งอาคารศูนย์การศึกษาฯ) ผู้รับจ้าง
คือ ห้างห ้นส่วนจ่ากัดศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง วันเริ มต้นสัญญา วันที  25 เมษายน 2559 วันสิ้นส ดสัญญา วันที  
17 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 480 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง จ่านวน 193,600,000.-
บาท ปัจจ บันผู้ รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้วจ่านวน 5 งวด จากจ่านวน 16 งวด เป็นเงิน 
45,883,200.-บาท ส่วนการด่าเนินการก่อสร้างลานราชาน สารีย์ฯ ด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
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ระบบส ขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จในงวดที  7 ตามสัญญจ้าง ซึ งคาดว่าภายในเดือน เมษายน 2560  
ส่วนงานปลูกต้นไม้จะด่าเนินการในงานงวดที  15และ 16 (งวดส ดท้าย) คือแล้วเสร็จในวันที  17 สิงหาคม 2560 

2. จ้างที ปรึกษาควบค มงานก่อสร้างปรับปร งระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ผู้รับจ้างคือ บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จ่ากัด วันเริ มต้นสัญญาวันที  25 
เมษายน 2559 วันสิ้นส ดสัญญา วันที  17 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาในการจ้าง 480 วัน งบประมาณในการจ้าง 
จ่านวน 3,013,120.-บาท ปัจจ บันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้วจ่านวน 10 งวด จากจ่านวน 16 
งวด เป็นเงิน 1,883,200.-บาท 

3. จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ อยู่ระหว่างด่าเนินกระบวนการ
จัดจ้างคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

4. จ้างออกแบบก่อสร้างพระราชาน สาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อด ลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ยังไม่ได้เริ มกระบวนการจัดจ้างเนื องจากพึ งได้ข้อสร ปว่าลักษณะงานดังกล่าว
เป็นงานก่อสร้างคาดว่าจะได้เริ มกระบวนการเดือนเมษายน 2560 

5. จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ผู้รับจ้างคือ บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จ่ากัด วงเงินค่าจ้าง
2,125,000.- บาท ปัจจ บันผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วในวันที  19 มกราคม 2560 

6. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อคร ภัณฑ์ (เอกสารประกอบการประช ม) 
7. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อวัสด  (เอกสารประกอบการประช ม) 

เอกสารประกอบการประชุม     
1. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อคร ภัณฑ ์
2. รายงานผลการด่าเนินงานด้านการจัดซื้อวัสด  

  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 10  เรื่อง 
4.2.1 เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาอน มัติจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การจ่าย  
                 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส่าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 กองกฎหมาย แจ้งผลการพิจารณาการอน มัติจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส่าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี  โดยอธิการบดีมี
ความเห็นเกี ยวกับเรื องดังกล่าว และอธิการมีความเห็นดังนี้ 

1. เห็นชอบให้จัดท่าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยตามที กองกฎหมายเสนอ 
2. ส่วนการก่าหนดอัตรา ค่าตอบแทนวิชาชีพ ที ส่านักงานกฎหมายเห็นว่าซ้่าซ้อนกับ 
    เงิน พ.ต.ส. และ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ที ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
    กระทรวงการคลัง และวิทยาลัยฯ ขอก่าหนดนั้น  

 ให้วิทยาลัยฯ ชี้แจงเหต ผลและความจ่าเป็นและหลักฐานที มาของการจ่ายดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีความเห็นมอบหมายให้ พญ. นวินดา เจียมบ ญศรี ด่าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.2.2  เรื่อง  การเลื อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที  2 วันที  1 ต ลาคม 2559  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 เนื องจากคณะกรรมการบริหารงานบ คคล ได้เห็นชอบหลักการปรับเงินเดือนพนักมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 
ตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2559 ซึ งการปรับเงินเดือนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานเงินเดือนวงเงินในการเพิ มเงินเดือน 
และฐานในการค่านวณเงินเดือนเพื อเพิ มเงินเดือน 
 ทั้งนี้ การเพิ มเงินเดือน ประจ่าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที  21 ต ลาคม 2559 จะด่าเนินการภายหลังจาก
ได้ด่าเนินการปรับเงินเดือน ร้อยละ 4 และแกไ้ขค่าสั งที เกี ยวข้องแล้ว ซึ งจะได้แจ้งส่วนราชการภายในส่งผลการเพิ ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ ง 
 อนึ ง เงินเดือนตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2559 จะตกเบิกให้ภายหลังจากการด่าเนินการแล้วเสร็จ แต่ต้องส่งผล
การประเมินปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที  ภายในวันที  12 ต ลาคม 2559 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.2.3 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนท นราย อาจารย์นิยม จันทร์นวล อาจารย์กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  อาจารย์ นิ ยม  จั นท ร์น วล  อาจารย์ กล ่ ม วิ ช าสาธารณ ส ขศาสตร์  ได้ รั บท น วิทยาลั ยฯ  
เพื อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 
กันยายน 2558 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2562 ซึ งได้ส่งแบบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา 2/2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประช ม) 

1. ข้อมูลการส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาผู้รับท นวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์นิยม จันทร์นวล 
 

ครั้งท่ี รายงานผลความก้าวหน้าของภาคการศึกษา ส่ง ไม่ส่ง 
1 ประจ่าปีการศึกษา 1/2558  - 
2 ประจ่าปีการศึกษา 2/2558  - 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย อาจารย์นิยม จันทร์นวล ประจ่าปีการศึกษาต้น 2559 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.2.4 เรื่อง  การจัดส่งแบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณสายวิชาการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  งานบริหารบ คคล ก่าหนดให้บ คลากรสายวิชาการส่ งแบบแสดงภาระงานเชิ งปริมาณ 
สายวิชาการ ในวันที  28 กันยายน 2559 เนื องจากมีบ คลากรจ่านวน 4 ราย ไม่ส่งตามระยะเวลาที ก่าหนด  
จึงขอให้ที ประช มพิจารณาเสนอแนะ  
 ข้อเสนอจากที ประช ม 

1. ตักเตือนผู้ที ยังไม่ส่งตามก่าหนดระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีผลต่อการประเมิน 
2. ให้มีเกณฑ์ในการตัดคะแนน กรณีไม่ท่าตามเงื อนไขที ก่าหนด เช่น เกณฑ์ความร่วมมือและความ

รับผิดชอบ 
3. ผู้ที ส่งช้า ให้เหต ผลที ว่าติดภารกิจการสอน ไม่ควรน่ามาเป็นข้ออ้างได้  เพราะท กคนก็มีภารกิจด้านการ

สอนเช่นกัน 
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4. ไม่ให้เพิ มเงินเดือนส่าหรับผู้ที ส่งช้า  
5. ให้ตัดลดเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือน ส่าหรับผู้ที ส่งช้า/ภาระงานไม่ถึงเกณฑ์/ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ให้ตัด 

1% จากเปอร์เซ็นต์ที ได้ขึ้นเงินเดือน 

มตทิี่ประชุม : ส าหรับผู้ที่ส่งช้า/ภาระงานไม่ถึงเกณฑ์/ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ให้ปรับลดลงอีกอัตราร้อยละ 
1 จากอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนรับทราบ 

 

4.2.5 เรื่อง  การขอเรียกเงินคืนค่าตอบแทนอาจารย์ประจ่าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ ราย อ.ฐานิสรา โฉมเกิด 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามบันทึกข้อความ ที  ศธ 0529.16.1.4/01150 ลงวันที  19 สิงหาคม 2559 เรื อง ขอเรียกเงินคืน
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจ่าที ปฏิบัติงานเกี ยวกับศพ ราย อ.ฐานิสรา โฉมเกิด  รายละเอียดมีดังนี้  
  1. เดือนพฤศจิกายน 2558  จ่านวนเงิน 3,500 บาท 
  2. เดือนธันวาคม 2558   จ่านวนเงิน 3,500 บาท 
  3. เดือนมกราคม 2559   จ่านวนเงิน 3,500 บาท 
  4. เดือนกรกฎาคม 2559  จ่านวนเงิน 3,500 บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท  
 และได้มอบให้ ดร.ส พัตรา  ขจัดโรคา จัดหาข้อมูลเพิ มเติมเพื อน่ามาประกอบการพิจารณาว่า อ.ฐานิสรา 
โฉมเกิด ได้มีการเข้าสอนปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์หรือไม่ โดยดูจากข้อมูลการลงเวลาของการเช็คชื อการเข้า
เรียนของนักศึกษา ในช่วงวันเวลาดังกล่าว และน่าเสนอที ประช มพิจาณาอีกครั้ง  
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 
2559 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาจากข้อมูลที่งานบริการการศึกษาส่งมาพบว่า อ.ฐานิสรา โฉมเกิด ไม่ได้เข้าสอนมี
การเข้าสอนปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์  จึงขอให้อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด คืนเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับศพที่ยังคงเหลือ จ านวน 3 เดือน ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 2558 เดือนธันวาคม 2558 และเดือน 
มกราคม 2559 ภายใน 15 วันท าการ เม่ือได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้หากพ้นก าหนด มอบงานคลังและพัสดุ
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  

ปัจจุบันได้มีการคืนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความ ที  ศธ 0529.16.1.4/01150 ลงวันที  19 สิงหาคม 2559 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.2.6 เรื่อง การพิจารณากลั นกรองผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า            
              ลูกจ้างชั วคราว ประจ่าปีงบประมาณ 2559 รอบครึ งปีหลัง ณ วันที  1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ก่าหนดการพิจารณากลั นกรองผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้ าราชการ  ลู กจ้ างป ระ จ่ า  ลู กจ้ า งชั ว ค ราว  ป ระจ่ าปี งบ ประมาณ  2559  รอบ ครึ งปี ห ลั ง  ณ  วัน ที   
1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559  ในวันที  10 กันยายน 2559 นั้น 
 งานบริหารบ คคลได้รายงานข้อมูล มีดังนี้  
  1. สายสนับสนุนวิชาการ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

       1.1 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (เพื อนร่วมงาน) สาย
สนับสน นวิชาการ ที  http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/ ผู้ที มีรายชื อบางรายไม่เข้าระบบไปประเมิน 

        1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (ผู้บังคับบัญชา) สาย
สนับสน นวิชาการ ที  http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/ ไม่เข้าระบบไปประเมิน และมีบางรายไม่ขอประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเอง 

        1.3 บ คลากรสายสนับสน น บางรายไม่ประเมินตนเอง จึงไม่สามารประมวลผลข้อมลูได้  
  2. สายวิชาการ  

  2.1 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (เพื อนร่วมงาน)                    
ที  http://workload.cmp.ubu.ac.th/TWL ยังไม่สมบูรณ์แต่สามารถประมวลผลได้     

  2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อมูลครบถ้วน  
   2.3 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (ประเมินตนเอง)                     

ที  http://workload.cmp.ubu.ac.th/TWL   
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 10 

ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และได้เสนอแนะ ดังนี้   
  1. สายสนับสนุนวิชาการ  
  เนื่องจากข้อมูลการประเมินบุคลากรสายวิชาการไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ  จึง
ไม่สามารถพิจารณากลั่นกลองได้ จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

 1.1 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (Core Competency) ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ที่ระบบ http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/ ขอให้แจ้งเวียนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ประเมินให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.  

 1.2 แนวทางการปรับปรุงในรอบการประเมินถัดไป  
   1.2.1 สายวิชาการ ทุกคนต้องเข้าตรวจสอบระบบประเมิน ทั้ง 2 ระบบ และท าการ

ประเมินให้ครบตามที่ระบบก าหนดไว้    
 1.2.2 สายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าประเมินทั้ง 2 

ระบบ และท าการประเมินให้ครบตามที่ระบบก าหนดไว้  
 1.2.3 สายสนับสนุนวิชาการให้เข้าประเมิน Core Competency ทั้งตนเองและเพื่อน

ร่วมงานในระบบ 
 1.2.4 ในช่วงเวลาการประเมิน ให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ตามสถานที่ต่างๆ  เช่น 

ทางข้ึนลิฟต ์บันได หน้า Web วิทยาลัยฯ  
     ดังนั้น การปฏิบัติราชการในส่วนต่างไม่สมบูรณ์  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

ก าหนดการพิจารณากลั่นกรองฯ อีกครั้งในวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 

 2. สายวิชาการ 
  2 .1  การป ระเมิน พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งาน   (Core Competency) ที่ ระบบ 

http://workload.cmp.ubu.ac.th/TWL ขอให้แจ้งเวียนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินให้ครบถ้วน 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.   

  2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เนื่องจากข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ของทั้ง 
2 กลุ่มวิชา มีผลการปฏิบัติงาน “ดีเด่น” เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอให้กลับไป

http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/
http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/
http://workload.cmp.ubu.ac.th/TWL
http://workload.cmp.ubu.ac.th/360/
http://workload.cmp.ubu.ac.th/TWL
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

พิจารณาอีกครั้งและน าเข้าที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 11 กันยายน 2559 ในส่วนกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เห็นชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามที่เสนอมา 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.2.7 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเลื อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ่า,   
              ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ ดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที  2 ณ วันที  1 ต ลาคม 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที คณะกรรมการบริหารงานบ คคล ครั้งที  15/2559 เมื อวันที  15 กันยายน 2559 มีมติก่าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ณ วันที  1 ต ลาคม 2559 ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  และป ระสิ ท ธิ ผ ล การป ฏิ บั ติ ง าน  แล ะ เลื อ น ขั้ น ค่ าจ้ า งขอ งลู ก จ้ า งป ระจ่ า  
ให้ด่าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ.2544 
และเห็นชอบให้พิจารณาผลการประเมินปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ในวันที  18 ต ลาคม 2559 นั้น 
  หน่วยงานได้พิจารณาเลื อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ่า ประจ่าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที  2             
ณ วันที  1 ต ลาคม 2559 ซึ งงานบริหารบ คคลได้รับผลการพิจารณาและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณามี
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล ระดับ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

เป็นที ยอมรับได้ 
(60-89%) 

ต้องปรับปร ง 
(ต ่ากว่า 60%) 

1.  นางภัทรชรัญ  ท มมากรณ์ - 89.79 - 
 
  2. ผลการเลื อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ่า 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2559  

วงเงินได้รับจัดสรร 0.5 ขั้น ใช้เงิน คงเหลือ 

1.  นางภัทรชรัญ  ท มมากรณ์ 1,018.080 √ 360 658.80 

  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอ ดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ.2553 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอ ดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี พ.ศ.2544 และประกาศมหาวิทยาลัยอ บลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรในสถาบันอ ดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี (ฉบับที  2) พ.ศ.2544 หน่วยงานได้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยสร ปมีดังนี้  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

1. ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย    

ล าดับที่ ประเภท ผลการประเมิน (ระดับ)  

รวม ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

1. สายวิชาการ 

- กล ่มวิชาแพทย์ 17 11 3 2 1 34 

- กล ่มวิชาสาธารณส ข 10 3 - - 1 14 

รวม  48 

ล าดับที่ ประเภท ผลการประเมิน (ระดับ)  

รวม ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

2. สายสนับสนุนวิชาการ 

   - ส่านักงานคณบดี 20 18 3 2 - 43 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 - 1 - - 5 

- อาคารผู้ป่วยนอก 6 20 - - - 26 

รวม 74 
 

2. ลูกจ้างชั่วคราว    

ล าดับที่ ประเภท ผลการประเมิน (ระดับ)  

รวม ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

1 - ส่านักงานคณบดี 1 2 - - - 3 

2   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 5 - - - 6 

รวม 9 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่  8/2559 เม่ือวันที่  
11 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ รับรอง และมีข้อเสนอแนะการประเมินครั้งนี้มีระดับดีเด่น และดีมาก เยอะมาก 
ส่วนระดับดี หรือพอใช้มีจ านวนน้อยและการแจ้งให้บุคลากรเซ็นต์รับทราบผลการประเมินให้งานบริหารบุคคล
แจ้งให้บุคลากรทราบวันเวลาอีกครั้ง 
  ข้อเสนอแนะ :  
  1. ให้ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ในรอบต่อไปให้เหมาะสม 
  2. ระบบประเมินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบเดียวกันในรอบต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.2.8 เรื่อง (วาระลับ) การขอทบทวนคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงาน จ่านวน 2 ราย รอบครึ งปีหลัง  
               (1 เม.ย 2559 - 30 ก.ย 2559) 

มติที่ประชุม : รับทราบ   
 

4.2.9 เรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ มร้อยละ ๔ ณ วันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินใน
แนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมใน
อัตราร้อยละ ๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้จ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณต่อๆ ไป กระทรวงศึกษาต้อง
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป   
 เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 
๔  ให้ พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ จ้ า ง โด ย ใช้ งบ ป ระม าณ แ ผ่ น ดิ น ไว้   ส านั ก งาน ค ณ ะก ร ร ม ก าร 
การอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็น เพ่ิมเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ปรับแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ าย งบประมาณ ของหน่ วยงาน  ห รื อน างบประมาณ จาก 
แหล่งเงินอ่ืนมาใช้เพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน  แล้วจึงเสนอวงเงินงบประมาณที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากงบกลางฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบในหลักการการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทาง
เดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบการก าหนดบัญชี เงินเดือนขั้น ต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  และฐานในการค านวณและ 
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฐานในการ
ค านวณฯ รอบการเพ่ิมเงินเดือน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่ม
เงิน เดื อน ในแต่ ล ะป ระ เภท แ ละระดั บ ต าแหน่ งของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย  แล้ วจึ ง เสนออธิการบ ดี 
ลงนามประกาศฯ 
 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  
มีมติ เห็นชอบในหลักการการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔ ณ วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ และเห็นชอบการก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  
ฐานในการค านวณ ช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัยน าเสนองบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือนดังกล่าวต่อที่ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยในคราวหน้า โดยในระหว่างนี้ให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเงินเดือนไปพลางก่อน เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณแล้วจึงเสนออธิการบดีลงนามประกาศและค าสั่งต่อไป 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มร้อยละ ๔ 
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 ๒.๑  บุคคลที่จะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ ๔ คือ 
  ๒.๑.๑  ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ 
  ๒.๑.๒  ต้องด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  
  (๑) ต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
  (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 
  (๓) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
 ๒.๒  วิธีการปรับเงินเดือนเพ่ิมร้อยละ ๔ 
  ๒.๒.๑  น าเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ บวกเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๔ 
  ๒.๒.๒  กรณีต าแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ใช้ในการ  
เพ่ิมเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วจึงปรับเงินเดือน
เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๔ ทั้งนี้  ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลข
เงินเดือนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 
๓. การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน  เพื่อจัดท าค าสั่งปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ 
 ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื อ - สก ล  ต่าแหน่ง  สังกัด ประเภทเงินที ใช้ในการจ้าง  
 2. เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูง) ณ วันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดย
ตรวจสอบจากค าสั่งเพ่ิมเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือจากฐานข้อมูลบุคลากร (DMS) 
 หมายเหตุ  ปัจจัยที่อาจท าให้เงินเดือนคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับค าสั่งเพ่ิมเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ คือ การปรับวุฒิ เปลี่ยนต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 1. ตรวจสอบการค่านวณเงินเพิ มร้อยละ ๔  ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 ตัวอย่าง   

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ระดับ 
เงินเดือน 

ณ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เงินเพ่ิมร้อยละ ๔ 

เงินเดือนหลังปรับเพ่ิม
ร้อยละ ๔ 

เอ บุคลากรปฏิบัติการ ๑๗,๗๘๐ ๗๑๑.๒๐ ๑๘,๕๐๐ 
   การแก้ไขเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามรอบการประเมินเพ่ิมเงินเดือน 
๑. สาเหตุที่ต้องแก้ไขเงินเดือนตามรอบการประเมินเพ่ิมเงินเดือน เนื่องจาก 

๑.๑ มีการปรับเงินเดือนเพ่ิมร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑.๒ ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑.๓ ก าหนดฐานในการค านวณ ช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ 

ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่  ตั้งแต่รอบการประเมิน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงรอบการประเมิน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒. บุคคลที่จะได้รับการแก้ไขเงินเดือนตามรอบการประเมินเพ่ิมเงินเดือน 
 ๒.๑  บุคคลที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๒.๒  บุคคลที่มีผลการประเมินเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน 
๓. แก้ไขเงินเดือน จ านวน ๓ รอบการประเมิน  ได้แก่ 

 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
๔. ข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขเงินเดือน  ได้แก่ 

 ร่างก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง  (เอกสารแนบ ๑) 
 ร่างฐานในการค านวณ ช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง 

ส าหรับการเพิ่มเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘   วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  และวันที่  ๑ เมษายน  
๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๒ – ๔) 

๕. การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน  เพื่อจัดท าค าสั่งแก้ไขเงินเดือนแต่ละรอบการประเมิน 
๕.๑ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นก่อนการแก้ไขค าสั่งเพ่ิมเงินเดือน ดังต่อไปนี้ 

 ชื่อ – สกุล  ครบถ้วน /ตกหล่น  
 ต าแหน่งและระดับ  มีการเปลี่ยนต าแหน่ง  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ หรือเลื่อนสูงขึ้น หรือไม่     
 ประเภทเงินที่ใช้ในการจ้าง  มีการเปลี่ยนประเภทหมวดเงินในการจ้างหรือไม่  เมื่อใด 
 เงินเดือน  และหรือค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนถึงข้ันสูง)   

- มีการแก้ไขเงินเดือนเนื่องจากปรับวุฒิ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ เมื่อใด 
 ร้อยละการเพิ่มเงินเดือน  จ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละรอบการประเมิน (เดิม) สถานะบุคลากร   
 - วันบรรจุ (กรณีบรรจุหลังวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 - วันลาออก 
 - วันถึงแก่กรรม 

 ๕.๒ ตรวจสอบฐานในการค านวณ  และผลการค านวณเพ่ิมเงินเดือนใหม่ (ตามไฟล์)  รอบการประเมิน วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘   วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  และวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๙ 
 ฐานในการค านวณ แต่ละรอบการประเมิน 
 ผลการค านวณเงินที่ได้เพ่ิมใหม่ (ฐานในการค านวณ คูณ ร้อยละเพ่ิมเงินเดือน) 
 เงินเดือนใหม่  

  ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยขอให้ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูลลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบข้อมูล และหากมีการแก้ไขขอให้พิมพ์รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ ๕) ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาวงเงินเพ่ิมเงินเดือน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ครึ่งปีหลัง ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเรียนที ประช ม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา  
  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลั ยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่  9/2559 เม่ือวันที่  
4 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการค านวณ
เงินเดือนที่ปรับขึ้น 4% ร่วมกับงานการเงินเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.2.10 เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกค ณาภรณ์ ประจ่าปี 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 
3443 ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2559 เรื อง เสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ ง
ดิ เรกค ณ าภรณ์  ป ระจ่ าปี  2560  กองการเจ้ าหน้ าที  ได้ แจ้ งหลั ก เกณ ฑ์ การเสนอขอพระราชทาน
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เครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกค ณาภรณ์ มาเพื อขอให้หน่วยงาน/คณะ พิจารณาตรวจสอบ
ค ณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระท่าความดีความชอบและความเหมาะสมของบ คคลที พึ งได้รับ  
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ แล้วส่งค่าเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ให้
กองการเจ้าหน้าที  ภายในวันที  30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หากพ้นก่าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเสนอขอแต่อย่างใด
 จึงเรียนที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาตรวจสอบค ณสมบัติ ประวัติ ความ
ประพฤติ การกระท่าความดีความชอบและความเหมาะสมของบ คลากรของวิทยาลัยฯ ที พึ งได้รับการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 3443 ลงวนัที  10 พฤศจิกายน 2559 

มติที่ประชุม : ไม่เสนอชื่อ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 งานพัฒนานักศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 1  เรื่อง 
4.3.1 เรื่อง  เพื อทราบผลรายงานการประช มคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา  ครั้งที  1/2560  
                 เมื อวันที  14 ก มภาพันธ์  2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต่าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา (น่าเสนอแทน) 

เนื องด้วยงานพัฒนานักศึกษามีการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ 2560 ซึ งเริ มตัง้แต่ 
วันที   1 ต ลาคม 2559 หลังการด่าเนินงานผ่านมาได้  1 ไตรมาส จึงมีการประช ม ครั้งที  1/2560 ในวันที  14 
ก มภาพันธ์ 2560 เพื อหารือทบทวนผลการด่าเนินงานตลอดจนแนวทางการด่าเนินงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการซึ งเป็นตัวแทนคณาจารย์ท กหลักสูตร จึงขอเสนอรายงานการประช มต่อคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยเพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประช ม คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที  1/2560 ประช มวันที  14 ก มภาพันธ์ 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อรับทราบแผนการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานในไตรมาสที  1 ของปีงบประมาณ 2560 ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 1  เรื่อง 

4.4.1 เรื่อง  กรอบระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
                 ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต่าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
          กรอบระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรด ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์  ตามที ประช มคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที  17/2557 เมื อวันที  26 
มิถ นายน 2557 ได้วางแผนการเปิดรับนักศึกษาระยะ 10 ปี (2559-2568) โดยได้น่าเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท่าหลักสูตร ในการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2560 เมื อวันที  8 
ก มภาพันธ์ 2559 และได้จัดท่าบันทึกเพื อขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว นั้น 
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 ปัจจ บันหลักสูตรได้มีการด่าเนินงานตามกระบวนการจัดท่าหลักสูตรใหม่ เพื อให้การด่าเนินการขออน มัติ
เปิดหลักสูตรเป็นไปแผนที ก่าหนด โดยก่าลังด่าเนินการส่ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรใหม่, วิเคราะห์ค่า 
FTES จัดท่าบทสร ปการขออน มัติเปิดหลักสูตร, จัดท่า มคอ.2 และการจัดท่า มคอ.3  

ในการนี้  จึงขอแจ้งที ประช มเพื อทราบกรอบระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรด ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์  
เอกสารประกอบการประชุม     

1. ขั้นตอนการด่าเนินงานจัดท่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณส ขศาสตร์ 
2. ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาด ษฎีบัณฑิต 

เลขที  14/2560  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบกรอบระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณส ข 
ศาสตรด ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี     จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  ประจ่าปี 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง คณบดี 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 233  ลงวันที  2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื อ
บ คคล/นิติบ คคล/องค์กร  ที อ ทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที ดีแก่บ คคล
ทั วไป เพื อเข้ารับรางวัลรัตโนบล ประจ่าปี 2560  โดยมีก่าหนดให้เสนอชื อภายในวันที  28  เมษายน  2560  

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  ประจ าปี 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 233  ลงวันที  2 มีนาคม 2560 

มติที่ประชุม : มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลรัตโนบล  ประจ าปี 2560 โดยแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  และมอบคุณลภัส  ยิ่งยืนเป็น
เลขานุการ 

 

5.1.2 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื อผู้ทรงค ณว ฒิที สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ่าปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง คณบดี 

ตามบันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 232  ลงวันที  2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื อ
ผู้ทรงค ณว ฒิที สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ่าปีการศึกษา 2559  โดยมีก่าหนดให้เสนอชื อภายในวันที  
28  เมษายน  2560  

 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความที  ศธ0529.4.6/ว 232  ลงวันที  2 มีนาคม 2560 

มติที่ประชุม : มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และมอบคุณลภัส  
ยิ่งยืนเป็นเลขานุการ 

วาระท่ี 5.2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริหารบุคคล    จ านวน   7  เรื่อง ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง การมอบหมายภาระงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที มาช่วยปฏิบัติราชการ          
                ราย รศ.ดร.อนันต์  ไชยก ลวัฒนา   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  งานอาคารผู้ป่วยนอก ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที  ศธ0529.16.1.14/01009 ลงวันที   
30 มิถ นายน 2559 เรื อง ขอความอน เคราห์บ คลากรเพื อขอยืมตัว รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ช่วยปฏิบัติราชการ
ที งานอาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที  1 ต ลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 โดยมีเหต ผลความจ่าเป็นตามหนังสือที 
อ้างนั้น  และคณะเภสชัศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะเภสัชศาสตร์ในการประช มครั้งที  8/2559 
เมื อวันที  24 สิงหาคม 2559 มีมติไม่ขัดข้องที จะให้ รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา มาช่วยปฏบิัติราชการที งานอาคาร
ผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ตามประสงค์ นั้น 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ได้จัดท่าแบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารได้
มีความเห็นภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีข้อสังเกต ดังนี้  
  1. ที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายแผน
ประช มร่วมกัน พบว่าค ณสมบัติไม่สอดคล้องกับหลักสูตรไม่สามารถให้สังกัดได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
  2. การช่วยราชการครั้งนี้ภาระงานสอน จะต้องจัดอยู่ในหมวดการจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน
ด้านบริการวิชาการ  
  3. ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเป็นค่าคะแนนของคณะใด 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1. ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/23 กันยายน 2559 กล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

รายงาน เรื อง การรับ รศ.ดร.อนันต์  ไชยก ลวัฒนา เป็นอาจารย์สังกัดกล ่มฯ และมีมติหากรับอาจารย์ดังกล่าว จะท่า
ให้ผลกระทบต่อการประกันค ณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

2. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณขอยืนยัน ให้ รศ.ดร.อนันต์  ไชยก ลวัฒนา มาช่วยในส่วน
ของานอาคารผู้ป่วยนอก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นพ.วัฒนา  พรรณพานิช จะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  

2.1 ประเมินผลสัมทธิ์ของงาน (ร้อยละ 80)   
2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน (ร้อยละ 20) 
 2.2.1 ผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 5) 
 2.2.2 เพื อนร่วมงานสายสนับสน นสังกัดอาคารผู้ป่วยนอกประเมิน (ร้อยละ 5) 

 จากการประชุมคณ ะกรรมการประจ า วิทยาลัยฯ  วาระพิ เศษ  ครั้ งที่  6 /2559 เม่ือ วันที่  
5 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ  พิจารณาและให้ความเห็น ดังนี้  

1. ภาระงานให้ด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระ
งาน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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  2. เห็นชอบตามที่รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณเสนอ ข้อ 2 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดไว้ 

3. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับอาคารผู้ป่วยนอกให้ใช้งบประมาณของ
อาคารผู้ป่วยนอก และการพัฒนาด้านวิชาชีพ สามารถใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ได้ตามเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยฯ เหมือนกับบุคลากรสายวิชาการทั่วไป 

4. ผลงานทาวิชาการ ผลงานวิจัย ในช่วงท่ีมาช่วยราชการ ณ วิทยาลัยฯ ให้ระบุชื่อชื่อผลงาน
ทุกประเภทเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ประเด็นพิจารณา 
 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาก่าหนดสังกัดกล ่มวิชาของ
ราย รศ.ดร.อนันต์  ไชยก ลวัฒนา  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ0529.16.1.14/01009 ลงวันที  30 มิถ นายน 2559 เรื อง ขอความ
อน เคราะห์บ คลากรเพื อขอยืมตัว รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ช่วยปฏิบัติราชการที งานอาคารผู้ป่วยนอก 
 2. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ0529.11/7470 ลงวันที  29 สิงหาคม 2559 เรื อง ยินดีให้  
รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ไปช่วยราชการ 
 3. ส่าเนาแบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณ : TOR รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา 
 4. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/2478 ลงวันที  23 กันยายน 2559 เรื อง ขอรายงาน
เรื องการรับ รศ.ดร.อนันต์ ไชยก ลวัฒนา ไปช่วยราชการเป็นสังกัดกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : ในรอบการประเมินครั้งที่ 1/2560 เห็นชอบใหห้ัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เป็นผู้ประเมินด้านการเรียนการสอน นอกนั้นมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมเป็นผู้ประเมิน 

 

5.2.2 เรื่อง แบบฟอร์ม, หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากร 
                 สายสนับสน นวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารได้เสนอแบบฟอร์ม, หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต.ค. 2559 - 
31 มี.ค. 2560) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ตามมติที ประช มบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ เมื อวันที  23 
พฤศจิกายน 2559 โดยที ประช มมีมติ ให้ส่งเฉพาะ ปม.1 และ ปม.2 โดยเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
เกณฑ์การให้คะแนนใน ปม.2 ยังไม่แล้วเสร็จ และคู่มือยังไม่ชัดเจน ครอบคล มกระบวนงานที เป็นงานกลาง ๆ  
ข้อเสนอจากที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

1. มอบหัวหน้างานในแต่ละงาน พิจารณาปม.1 และ ปม.2 ของบ คลากรในสังกัดและท่าข้อตกลงร่วมกัน ลง
นามให้เรียบร้อย และให้ส่งที งานบริหารงานบ คคลภายในวันที   20 ธันวาคม 2559 มอบงานบริหารบ คคล 
ท่าหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงานเพื อทราบและด่าเนินการ 

2. มอบคณะกรรมการบริหารงานบ คคล และผู้เกี ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน  ไปพิจารณาจัดท่าเกณฑ์การให้
คะแนนใน ปม.2 ให้แล้วเสร็จ  

3. ควรมีคู่มือการจัดท่า TOR / ปม.1-2  
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4. ให้ส่าเนาสร ปภาระงานในรอบครึ งปีแรกของแต่ละหน่วยงานให้ผู้บริหารท กท่าน เพื อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

5. เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการตรวจประเมิน ปม.1/ ปม.2 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิ เศษ ครั้งที่  11/2559 เม่ือวันที่  21 
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามข้อเสนอของท่ีประชุม และเห็นชอบให้สายสนับสนุนวิชาการส่ง
เฉพาะปม.1 และปม.2 ก่อน มอบรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

ประเด็นพิจารณา  
 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอน มัติ ดังนี้ 

1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบ คลากรสาย
สนับสน นวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เนื องจากเวลาได้ล่วงเลย
มานานแล้วจึงขอใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมินครั้งนี้ 

2. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ  
รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ซึ งทางมหาวิทยาลัยมีก่าหนดให้ส่งผล 
การประเมินวันที  19 เมษายน 2560  

3. พิจารณาแบบฟอร์มในการใช้ประเมินบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ โดยใช้ระบบเอกสารเหมือนเดิม 
4. พิจารณาแบบการเสนอชื อประเมินเพื อนร่วมงานบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 
5. พิจารณาก่าหนดวันประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อประช มพิจารณาผลการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเลื อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ่า, ข้าราชการพลเรือน 
และพนักงานมหาวิทยาลัย  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบ คลากรสายสนับสน น

วิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
2. (ร่าง) ปฏิทินก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 

ต ลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 
3. แบบฟอร์มในการใช้ประเมินบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ โดยขอใช้แบบกรอกกระดาษ  
4. แบบฟอร์มตารางการเสนอชื อเพื อนร่วมงานบ คลากรสายวิชาการ 
มตทิี่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์เดิมตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  รอบครึ่งปีหลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2559 รายละเอียด มีดังนี้ 

1. ส่วนประกอบของการประเมินมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 งาน 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (ร้อยละ 30) โดยแบ่งเป็น 
    2.1 ผู้บังคับบัญชา   คิดเป็นร้อยละ 5 
    2.2 เพื่อนร่วมงาน   คิดเป็นร้อยละ 15  
    2.3 การลงเวลามาปฏิบัติราชการ  คิดเป็นร้อยละ 10  
หมายเหตุ :  1. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอชื่อในการประเมิน 
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  2. ส านักงานคณบดี เพื่อนร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 15 แบ่งออกเป็น 
   2.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   จ านวน 1 คน 
   2.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   จ านวน 1 คน 
   2.3 เพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน จ านวน 3 คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็ก และศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 
   3.1 เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ก าหนดชื่อผู้ประเมิน จ านวน 5 คน 
      โดยขอให้เป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานกันจริง 
  2. การเพิ่มค่าจ้าง 
   ตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 
  3. การยุติการจ้าง 
   ผู้ที่ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูก

ยุติการจ้าง 
  4. การแจ้งผลการประเมิน 
   ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
  อนึ่ ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงิน มี เงินไม่ เพียงพอ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที่มีและข้อมูล
ตัวชี้วัดพื้นฐานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง 
รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือ
วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการทบทวนผลการประเมินให้
เสร็จสิ้นก่อนที่หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

 

5.2.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ   
           ราชการของบ คลากรสายวิชาการรอบครึ งปีแรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 จากเดิม ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา  
(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบ คลากรสายวิชาการ รอบ
ครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ประจ่าปีงบประมาณ 2560  

ข้อมูลเพิ มเติมจากการประช มสายวิชาการ เมื อวันที  22 พฤศจิกายน  2559 มีข้อสร ป ดังนี้ 
1. ให้บ คลากรสายวิชาการท กคนส่ง TOR ภายในวันที  7 ธันวาคม 2559 
2. เห็นควรให้วิทยาลัยฯ ท่าหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื อให้พิจารณาสัดส่วนภาระงานอาจารย์ ดังนี้ 

การก่าหนดเกณฑ์ขั้นต ่า 
ขอก่าหนดเกณฑ์ภาระงานข้ันต ่า 35 ภาระ/สัปดาห์ โดยมี 

 - ด้านการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 30) และมีภาระงานด้านวิจัย บริการวิชาการ ท่าน ฯ 
และภาระงานอื นๆ ครบท กด้าน เนื องจากหน้าที ของอาจารย์แต่ละคนแตกต่างกัน ไม่สามารถท่า
ตามสัดส่วนที มหาวิทยาลัยก่าหนดได้ อาจารย์กล ่มปรีคลินิกและอาจารย์กล ่มสาธารณส ขศาสตร์
ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบริการวิชาการ และท่าน บ่าร งฯ ได้ตามสัดส่วนที มหาวิทยาลัย
ก่าหนด เนื องจากข้อจ่ากัดของเวลาและจ่านวนโครงการ ส่วนอาจารย์แพทย์ไม่สามารถปฏิบัติงาน



20 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

ด้านวิจัยและท่าน บ่าร งฯ ได้ตามสัดส่วนที มหาวิทยาลัยก่าหนดได้ เนื องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การให้บริการทางการแพทย์  

3. ขอให้ก่าหนดภาระงานที ปฏิบัติงานเต็มวันเป็น 7 ภาระงาน เนื องจากมหาวิทยาลัยก่าหนดเป็น      
6 ภาระงานต่อวัน แต่มหาวิทยาลัยก่าหนดภาระงาน ขั้นต ่า 35 ภาระงาน/สัปดาห์             
    (7 ชั วโมง × 5 วัน) 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2559 เม่ือวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามผลสรุปจากที่ประชุมสายวิชาการ และ มอบรักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหารบุคคลด าเนินการโดยให้ขอตัวอย่างสัดส่วนงานของอาจารย์แพทย์จาก
องค์กรแพทย์ มาประกอบ และด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประเด็นพิจารณา  
 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาอน มัติ ดังนี้ 

1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบ คลากรสาย
วิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เนื องจากเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว
จึงขอใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมินครั้งนี้ 

2. พิ จารณ า (ร่ าง) ปฏิ ทิ นก่ าหนดการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบ คลากรสายวิชาการ  
รอบครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) ซึ งทางมหาวิทยาลัยมีก่าหนดให้ส่งผล 
การประเมินวันที  19 เมษายน 2560  

3. พิจารณาแบบฟอร์มในการใช้ประเมินบ คลากรสายวิชาการ โดยใช้ระบบเอกสารเหมือนเดิม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบ คลากรสายวิชาการ รอบ

ครึ งปีแรก (1 ต ลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
2. (ร่าง) ปฏิทินก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบ คลากรสายวิชาการ รอบครึ งปีแรก  

(1 ต ลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 
3. แบบฟอร์มในการใช้ประเมินบ คลากรสายวิชาการ โดยขอใช้แบบกรอกกระดาษ  

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ใช้ประกาศตามหลักเกณฑ์เดิมในการประเมินครั้งนี้ รายละเอียดมีดังนี้ 
- รองคณบดี    การเรียนการสอน 40 : งานบริหาร 40 : เพื่อนร่วมงาน 20 
- อยู่ระหว่างการประเมินทดลองงาน  การเรียนการสอน 50 : เพื่อนร่วมงาน 50 
- ผู้ช่วยคณบดี    การเรียนการสอน 60 : งานบริหาร 20 : เพื่อนร่วมงาน 20 
- หัวหน้ากลุ่มวิชา   การเรียนการสอน 60 : งานบริหาร 20 : เพื่อนร่วมงาน 20 
เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แบบแสดงภาระงาน ข้อมูลการลา หรือพฤติกรรมการมา

ปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณา 
 
  2. การเพิ่มค่าจ้าง 
   ตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 
  3. การยุติการจ้าง 
   ผู้ที่ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูก

ยุติการจ้าง 
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  4. การแจ้งผลการประเมิน 
   ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
  อนึ่ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงินมีเงินไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที่มีและข้อมูล
ตัวช้ีวัดพื้นฐานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง 
รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือ
วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการทบทวนผลการประเมินให้
เสร็จสิ้นก่อนที่หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

 

5.2.4 เรื่อง ขอหารือเกี ยวกับประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบ คลากร                
        ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  ตามมติที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ในวาระการ
ประช มวาระพิเศษ ครั้งที  9/2559 เมื อวันที  4 พฤศจิกายน 2559 ที ประช มมีมติเห็นชอบ ให้ออกประกาศ
วิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบ คลากร ประจ่าปีงบประมาณ 2560 เพื อเป็นขวัญ
ก่าลังใจในการปฏิบัติงานของบ คลากรวิทยาลัยฯ นั้น 
  แต่เนื องจากงานบริหารบ คคลขอเบิกจ่ายค่าสวัสดิการบ คลากร จ่านวน 2 ราย ตามบันทึกข้อความ
ที  ศธ 0529.16.1.4/01806 ลงวันที  8 ธันวาคม 2559 ซึ งงานคลังและพัสด  ได้อ่านประกาศดังกล่าวแล้ว ซึ งไม่
สามารถวินิจฉัยได้ว่าการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวถูกต้องตามประกาศหรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารที ประช ม) 

  ประเด็นเสนอที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มีดังนี้ 
  1. ค่าเยี ยมป่วย กรณีบ คคลในครอบครัวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ถูกต้องหรือไม่ 
  2. ค่าเยี ยมป่วย บ คลากรสังกัดวิทยาลัยฯ ต้องเข้ารับการรักษาตัวที โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก
หรือผู้ป่วยในถึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
  3. จ่านวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าเยี ยมป่วย ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินกี ครั้งต่อปีงบประมาณ 
  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 22 
ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้น าเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
ประเด็นพิจารณา 
 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาก่าหนดการจ่ายค่า
สวัสดิการให้กับบ คลากรวิทยาลัยฯ เพื อเป็นขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานของบ คลากรวิทยาลัยฯ 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  1. ส่าเนาประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบ คลากร ประจ่าปี
งบประมาณ 2559 
  2. ส่าเนารายงานการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  10/2558 เมื อวันที   
22 ต ลาคม 2558 

3. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.5/พิเศษ ลงวันที  9 ธันวาคม 2559 
4. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.4/01806 ลงวันที  8 ธันวาคม 2559 
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มติที่ประชุม : อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบ คลากร ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  เพื อให้คณาจารย์ และบ คลากรสายสนับสน นวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามแผนกลย ทธ์
เพื อการพัฒนาบ คลากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบ คลากร ประจ่าปี
งบประมาณ 2560 รายละเอียดมีดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ 
   1.1 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประช มวิชาการ และประช มเชิงปฏิบัติการการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
  2. บ คลากรที ขอไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ต้องมีค ณสมบัติ ดังนี้ 
   2.1 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้ที อยู่ในระหว่างการถูก
สอบสวน 

  2.2 ผู้ที ขอไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ต้องปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
   2.3 กรณี “ขออน มัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย” สามารถขอไปเพิ มพูน
ความรู้และประสบการณไ์ด้ ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับด ลพินิจของ หน่วยงานต้นสังกัด 
   2.4 กรณีได้รับงบประมาณสนับสน นจากหน่วยงานภายนอก  โดยไม่มีการน่าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 3 ครั้ง  
   2.5 กรณีได้รับงบประมาณสนับสน นจากหน่วยงานภายนอก และมีการน่าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือเป็นวิทยากร ไม่จ่ากัดจ่านวนครั้ง 
   2.6 กรณีการขออน มัติเดินทางไปราชการ  ข้อ 2.1-2.5 ต้องมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และงานประจ่าโดยมอบงานบริหารการศึกษา เป็นผู้
ตรวจสอบข้อมูล  

 3. หากระยะเวลาในการไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ 1-3 เดือน ให้ท่าได้ในช่วงปิดภาค
เรียนของปีการศึกษานั้น ๆ หากนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในด ลพินิจของคณบดี 

4. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1. เจ้าของเรื องท่าบันทึกขออน มัติ พร้อมส่าเนาเอกสารที เกี ยวข้อง 
4.2. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4.3. งานบริหารบ คคลตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล/ค มยอด เพื อเป็นข้อมูลเสนอคณบดี 
4.4. คณบดีพิจารณาอน มัติ หรือเสนออธิการบดีพิจารณาอน มัติ (กรณีที ต้องผ่านความ

เห็นชอบ จากอธิการบดี)  
4.5. งานบริหารบ คคลจัดท่าหนังสือค่าสั งและด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 

5.  เมื อครบก่าหนดการไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์แล้วให้ด่าเนินการ ดังนี้ 
5.1. ภายหลังกลับมาแล้วให้จัดท่ารายงาน และน่าเสนอสาระส่าคัญของความรู้ที ได้ต่อ 

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและรับทราบ ภายใน 15 วัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
5.2 กรณีที ไม่ส่งรายงานภายในก่าหนด 15 วัน วิทยาลัยแพทย์ฯ จะด่าเนินการ ดังนี้ 

5.2.1 ตัดสิทธิ์ ไม่ ให้ ไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเป็น 
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
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6.  เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโดยก่าหนดวงเงินตามจ่ายจริงในท กหมวดดังมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1. ส่าหรับผู้ไปเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ 

 -  สายวิชาการ 15,000.- บาท/คน/ปี  
 -  สายสนับสน นวิชาการ  10,000.- บาท/คน/ปี  

- หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที ก่าหนด ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตาม
มติประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  2/2558 เมื อวันที  19 ก มภาพันธ์ 
2558 ซึ งมีก่าหนดใช้ในวันที  19 ก มภาพันธ์ 2558 

  7. เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายส่าหรับผู้ไปน่าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ โดยก่าหนดวงเงิน
ตามจ่ายจริงในท กหมวด โดยมีจ่านวนเงินสนับสน น ไม่เกิน 10,000 บาท/ปี และสนับสน นเฉพาะชื อที  1 เท่านั้น 

8. ในกรณีที มีปัญหาเกี ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั งการ 
อนึ ง ในการสนับสน นงบประมาณแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละปีของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  

  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 22 
ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามเสนอ และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา 

 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เพื อให้ครอบคล มท กกรณี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบ คลากร ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
วิทยาลัยพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มหาวิทยาลัยอ บลราธานี 

มติที่ประชุม : ให้เพิ่มเติมข้อ 7 เป็น เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ โดยก าหนดวงเงินตามจ่ายจริงในทุกหมวด โดยมีจ านวนเงินสนับสนุน ไม่เกิน 10,000 
บาท/ปี และสนับสนุนเฉพาะชื่อที่ 1 เท่านั้น และอนุมัติประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
5.2.6 เรื่อง การจ่ายเงินค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ่านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0523.2.3/3219 ลงวันที  21 ต ลาคม 2559 เรื อง ขอให้ชี้แจง
เหต ผลการจ่ายเงินค่าประสบการณ์และแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขออน มัติแก้ไขค่าสั งมหาวิทยาลัย
อ บลราชธานี ที  1806/2559 (เพิ มเติม) โดยกองการเจ้าหน้าที เสนออธิการบดีพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้
วิทยาลัยฯ ชี้แจงเหต ผลความจ่าเป็นว่าเหต ใดจึงต้องจ่ายเงินค่าประสบการณ์เพิ มเติมให้ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ่านวน 2 ราย คือ 

 1. นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธ ์ 
 2. นางสาวส ปรียา นิธิพานิช 
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 และที ผ่านมาวิทยาลัยฯ มีวิธีการพิจารณาค่าประสบการณ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดอย่างไร 
ทั้งนี้ ให้แนบรายงานการประช มที มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าประสบการณ์หรือเอกสารอื นๆ แนบ
ด้วย จึงเรียนที ประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณา  

ข้อคิดเห็นจากที ประช ม  
ที ประช มเห็นควรให้ผู้บริหารที รับผิดชอบ  หน่วยงานที บ คลากรทั้งสองสังกัดเป็นผู้พิจารณา เหต ผล

ความจ่าเป็นที ต้องจ่ายเงินค่าประสบการณ์  
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณซึ งเป็นผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลร่วมกับผู้ช่วยคณบดีงานบริการ

ทางการแพทย์ได้พิจารณาให้ความเห็นว่า เมื อตรวจสอบข้อมูลประวัติและประสบการณ์ ของบ คลากรทั้งสองพบว่า
ประสบการณ์การท่างานของบ คลากรทั้งสองมีประโยชน์อย่างยิ ง ในการช่วยพัฒนาบริการทางการแพทย์  ในส่วน
ส่งเสริมส ขภาพ การควบค มโรค งานบริการผู้ป่วยนอกและงานบริการผู้ป่วยฉ กเฉิน จึงเห็นควรให้คิดค่าประสบการณ์
ตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข และมหาวิทยาลัย  
ประเด็นพิจารณา 
 งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดพิจารณ าการจ่ายเงินค่า
ประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ่านวน 2 ราย คือ 

 1. นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธ ์ 
 2. นางสาวส ปรียา นิธิพานิช 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาตามบันทึกข้อความที  ศธ 0523.2.3/3219 ลงวันที  21 ต ลาคม 2559 

มติทีป่ระชุม : เห็นชอบ และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการคิดค่าประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เสนอคณบดี และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5.2.7 เรื่อง ขอเปลี ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจัดท่าเอกสารขอซื้อขอจ้างของงานยานพาหนะ 
 มติทีป่ระชุม : ลับ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการ 
วาระท่ี 5.3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานบริการการศึกษา    จ านวน   3  เรื่อง 
5.3.1 เรื่อง   รับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที  2/2559 
                  เมื อวันอาทิตย์ที  29 มกราคม 2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ได้ด่าเนินการจัดสอบรวบยอดทักษะและหัตถการ
ทางคลินิก (OSCE) ครั้งที  2/2559  เมื อวันอาทิตย์ที  29 มกราคม 2560 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ซึ งได้ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีนักศึกษาเข้าสอบรวมทั้งหมด 3 คน สอบ
ผ่าน จ่านวน 3 คน  คะแนนสอบสูงส ด 75.77 คะแนน คะแนนสอบต ่าส ด 74.03 คะแนน จ่านวน 15  ข้อเกณฑ์
ผ่าน 59  คะแนน  
 เอกสารประกอบการประชุม 

- ผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก(OSCE) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที  2/2559 เมื อวันอาทิตย์
ที  29 มกราคม 2560  
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มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
5.3.2 เรื่อง  ขออน มัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (เพิ มเติม) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
          รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา  ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เนื องจากหลักสูตรฯ  ขาดแคลน
อาจารย์ผู้เชี ยวชาญในบางรายวิชา/หัวข้อ ดังนั้นเพื อให้การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรล วัตถ ประสงค์ รวมทั้งเพื อเพิ มพูนความรู้และเกิดประโยชน์สูงส ดต่อนักศึกษา  
          การนี้  หลักสูตรจึงใคร่ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน  
จ่านวน 1 ราย คือ พญ.ส มลมาลย์ คล้่าชื น จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
เอกสารประกอบการประชุม     

ประวัติอาจารย์พิเศษ (จะน่ามาแนบในวันประช ม) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์  ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(เพิ่มเติม) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.3.3 เรื่อง พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติมในปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์คร ฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

เนื องจากการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติมในปี 2561 มีกระบวนการที เกี ยวข้องกับการต้องขออน มัติแพทย
สภา  กสพท. และ สพท.   
ซึ งต้องใช้เวลาหลายเดือน  เพื อให้การเตรียมการรับนักศึกษาในปี 2561 เป็นไปโดยราบรื น จึงเห็นควรให้งาน
บริการการศึกษารับเรื องไปด่าเนินการต่อ 

ประเด็นพิจารณา 
 รับทราบแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติม 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. เอกสารขั้นตอนการขอรับนักศึกษาแพทย์เพิ มเติม 
2. ประกาศแพทยสภาที  12/2560 เรื อง “หลักเกณฑ์การขอเปิดด่าเนินการ/ปรับปร งหลักสูตรและ      

รับรองสถาบันผลิตแพทย์”   
มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 5.4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จ านวน   3  เรื่อง 
5.4.1 เรื่อง   แผนพัฒนา และยกระดับค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 วิทยาลัยฯ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.ส วภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
         ตามมติ ที ป ระช มคณ ะกรรมการประกั นค ณ ภาพ  ระดั บมห าวิท ยาลั ย  ครั้ งที  11 /25 5 9                                  
วันที  23 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้หลักสูตรภายใต้สังกัดคณะ/วิทยาลัย พิจารณาทบทวนการจัดท่าแผนพัฒนา
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และยกระดับค ณภาพการศึกษาภายในเพื อเตรียมรับการรับรองค ณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 -
2561 นั้น  
     งานประกันค ณภาพฯ วิทยาลัยฯ จึงได้ติดตาม และรวบรวมแผนพัฒนา และยกระดับค ณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 จ่านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
 
 
 

ล าดับ หลักสูตร 
แผนเข้ารับการตรวจจาก สกอ.เพื่อรับรอง

คุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
1 แพทยศาสตรบัณฑิต 2561 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม) 

หมายเหตุ : หลักสูตรปรับปรุงจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์)  

2562  
หมายเหตุ : อาจเร็วกว่าแผน 1 ปี  โดยอิงตาม

คะแนนประเมินหลักสูตร 
3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์) 
2562  

หมายเหตุ : อาจเร็วกว่าแผน 1 ปี  โดยอิงตาม
คะแนนประเมินหลักสูตร 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) 2561 
 

 เพื อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร ดังกล่าวน่าไปพัฒนาการด่าเนินงานตามรายละเอียดที แนบมา
พร้อมนี้  

 หมายเหตุ : สรุป ผลวิเคราะห์ประชุมกลุ่มย่อยหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร (อาจเป็น file) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    1.  file แผนพัฒนา และยกระดับค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 จ่านวน 4 
หลักสูตร (ฉบับเดิม) 
    2. file แผนพัฒนา และยกระดับค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561 จ่านวน 4 
หลักสูตร (ปรับใหม่) 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนา และยกระดับ
ค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559-2561 ทั้ง 4 หลักสูตร  เพื อสามารถสะท้อนการด่าเนินงาน
ของหลักสูตรให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากทาง สกอ.  
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตร มี 3 หลักสูตร รายชื ออาจารย์ประจ่าหลักสูตรอยู่ทั้ง 3 หลักสูตร มอบหลักสูตร

สาธารณส ขศาสตรบัณฑิต ท่าหนังสือหารือไปยังสกอ. เพื อขอหนังสือยืนยันว่าหลักสูตรที ปรับปร งเป็นหลักสูตรเดิม 
ซึ งจะคงเหลือแค่ 2 หลักสูตร 
มติที่ประชุม : 1. มอบหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑิตด่าเนินการหารือกับงานพัฒนาการศึกษาและงาน
ประกันค ณภาพ เพื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
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 2. มอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด่าเนินงานตามเกณฑ์ WFME และเข้ารับการประเมิน
ค ณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้ารับการตรวจจาก สกอ. เพื อรับรองค ณภาพหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 ตามแผนยกระดับค ณภาพการศึกษา 

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) ให้ด่าเนินการตามแผน
ยกระดับค ณภาพการศึกษาที เสนอ คือ เข้ารับการตรวจประเมินค ณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2561  

 
 

5.4.2 เรื่อง รายงานผลการด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ระดับวิทยาลัย (คณะ)            
                ของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2559 – 11 ม.ค.2560 ( รอบ 6 เดือน )    
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ดร.ส วภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที   ส่านักงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอน เคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ  รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ 1 ส.ค.2559 – 11 ม.ค.2560 ( รอบ 6 เดือน ) นั้น    
  งานประกันค ณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ตามรายงานผล
การด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยฯ 
ตั้งแต่ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) เกณฑ์ สกอ. จ่านวน 13 ตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) รอบ 6 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 
ดังนี้ 

วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) เกณฑ์ สกอ. (ณ 11 ม.ค.2560) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เชิงปริมาณ 
ผ่านเกณฑ์ 

สัดส่วน 4 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน
ที คะแนน 
11.33 

2.83 พอใช้  
(อ้างอิงคะแนน

ปี 2558) 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มีค ณว ฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
47 

ร้อยละ 47.76  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
22 

ร้อยละ 18.00  1.49 ต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่
รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

เชิงปริมาณ 
( 4:1 พบ), (8:1 
สบ.,วท.บ., วท.ม) 

นศ.ต่อ
อาจารย์
ประจ่า 

N/A N/A รอตรวจสอบ
ข้อม ลจากกอง

บริการฯ 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงค ณภาพ 
6 

ข้อ 2 2 ต้องปรบัปรุง 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงค ณภาพ 
6 

ข้อ 3 3 พอใช้ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงค ณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

2.2 เงินสนับสน นงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ 
103,400  

บาท ต่อ 
คน 

43,427.
27บาท/

คน 

 4.34 ดี 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า เชิงปริมาณ ร้อยละ 14 2.25 ต้องปรบัปรุง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

และนักวิจัย  29 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงค ณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่าน บ่าร ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงค ณภาพ 
5 

ข้อ 3  3 พอใช้ 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กล ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงค ณภาพ 
7 

ข้อ 1  1 ต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 

5.2 ระบบก่ากับการประกันค ณภาพ
หลักสูตร 

เชิงค ณภาพ 
6 

ข้อ 3 3 พอใช้ 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบ่งชี้  2.61 พอใช้ 
 

หมาเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ของวิทยาลยัฯ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 4.29 คะแนน 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6  2.16   2.50   2.83   2.39  ต้องปรับปรุง 

2. การวิจัย 3 4.34    3.00   2.25   3.20  พอใช้ 

3. การบริการวิชาการ 1          -      3.00  -     3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1          -      3.00  -      3.00  พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2          -      2.00  -      2.00  ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 

13  2.71   2.57   2.54   2.61  พอใช้ 

           แต่ในตัวบ่งชี้ที  1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ซึ งระดับคะแนนของวิทยาลัยฯ อยู่ใน
ระดับต้องปรับปร งเร่งด่วนมาตลอดท กรอบการประเมิน 
 หมายเหตุ : เนื องจากเป็นการด่าเนินงานรอบ 6 เดือน การด่าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ยังไม่ครบรอบการ
ด่าเนินงาน จึงท่าให้คะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปร งเร่งด่วน และต้องปรับปร ง  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

    - สร ปผลการด่าเนินงานรอบ 6 เดือน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณส ข 
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ประเด็นพิจารณา 
 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่อยู่ที่ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เพื อให้ผลงานในรอบ 9 
เดือน พัฒนาขึ้นกว่าปัจจ บัน 

มติที่ประชุม : มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบด าเนินการ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน ในข้อที่ อยู่
ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ องค์ประกอบท่ี1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและองค์ประกอบท่ี 5 ตังบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  

 

5.4.3 เรื่อง รายงานผลการด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ระดับ
หลักสูตร ของวิทยาลัยฯ 1 ส.ค.2558 – 31 ม.ค.2559 ( รอบ 6 เดือน ) จ่านวน 4 หลักสูตร    
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ดร.ส วภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ตามที  ส่านักงานประกันค ณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอน เคราะห์
ให้วิทยาลัยฯ  รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่ 1 ส.ค.2559 – 11 ม.ค.2560 ( รอบ 6 เดือน ) นั้น    

  งานประกันค ณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากผู้รับผิดชอบทั้ง 4 หลักสูตรดังกล่าว ตามรายงานผล
การด่าเนินงานการประกันค ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่                
1 ส.ค.2559 – 11 ม.ค.2560 ( รอบ 6 เดือน )  ได้แก่ 

 ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จาก 4  หลักสูตร ที รายงาน 
พบว่า  

- มี 2 หลักสูตร ที ไม่มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ,มี 2 หลักสูตร ที มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร และได้ด่าเนินการแจ้งส่านักงานพัฒนาค ณภาพฯ แล้ว  

- ทั้ง 4 หลักสูตร มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ค ณสมบัติอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์  
 

หลักสูตร สาขาวิชา มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ √ 
สาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาธารณส ขศาสตร์ - 
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ งแวดล้อม √ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ์ - 
 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ขอรายงาน 9 ตัวบ่งชี้ เนื องจากบางตัวบ่งชี้
ต้องมีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการด่าเนินงาน โดยตัวบ่งชี้ที น่ามาพิจารณาผลการด่าเนินงาน คือ ตัวบ่งชี้ 3.1-
3.3 ตัวบ่งชี้ 4.1 และ 4.3 ตัวบ่งชี้ที  5.1-5.3 และ ตัวบ่งชี้ที  6.1 ประเมินตนเอง ดังนี้ 

 

ผลการประเมินในภาพรวม 
หลักสูตร สาขาวิชา ระดับปริญญา คะแนน ผลประเมิน 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ ตรี 3.00 ปานกลาง 
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หลักสูตร สาขาวิชา ระดับปริญญา คะแนน ผลประเมิน 
สาธารณส ขศาสตรบัณฑิต สาธารณส ขศาสตร์ ตรี 3.00 ปานกลาง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ งแวดล้อม ตรี 3.56 ดี 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ์ โท 2.67 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 4 หลักสุตร 3.06 ดี 
หมายเหตุเกณฑ์การให้คะแนน 

- ผลการด่าเนินงาน ระดับน้อย (คะแนน 0.01-2.00)  
- ผลการด่าเนินงาน ระดับปานกลาง (คะแนน 2.01-3.00)  
- ผลการด่าเนินงาน ระดับดี (คะแนน 3.01-4.00)  
- ผลการด่าเนินงาน ระดับดีมาก (คะแนน 4.01-5.00)   

 
ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 
 

หลักสูตร 

3.1 การรับ
นักศึกษา 

3.2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา
นักศึกษา 

3.3 ผลที 
เกิดกับ

นักศึกษา 

4.1 การ
บริหารและ

พัฒนาอาจารย ์

4.3 ผลที 
เกิดกับ
อาจารย ์

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ

กระบวนการ
จัดการเรียนการ

สอน 

5.3 การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

6.1 สิ ง
สนับสน น
การเรียนรู้ 

พบ. 
(แพทยศาสตร์) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

สบ. 
(สาธารณส ข

ศาสตร์) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

วท.บ. 
(อนามัย

สิ งแวดลอ้ม) 

4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

วท.ม. 
(ชีวเวชศาสตร์) 

3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

เฉลียรวม 3.25 3.00 2.75 3.00 3.25 3.25 3.25 3.00 3.00 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

    - สร ปผลการด่าเนินงานประกันค ณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน)    
จ่านวน 4 หลักสูตร 

 

ประเด็นพิจารณา 
 ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทางหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร เพื อ
เสนอแนะให้พัฒนาปรับปร ง เพื อให้ผลงานในรอบ 9 เดือน พัฒนาขึ้นกว่าปัจจ บัน 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม: รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการก ากับ
ทิศ ฯ ซึ่งได้มีการปรับแผนยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของท้ัง 4 หลักสูตร  ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
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มอบหมายให้กรรมการประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ด าเนินการเขียนแผนและเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการ
ก ากับทิศฯ  

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการ ติดตาม แผนการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรของท้ัง 4 หลักสูตร และรายงานต่อท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ต่อไป 

 
 
 

วาระท่ี 5.5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากงานพัฒนานักศึกษา จ านวน   1  เรื่อง 
5.5.1 เรื่อง   การจัดตั้งช มน มภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา (น่าเสนอแทน) 
  สืบเนื องจากที งานพัฒนานักศึกษา ได้ก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(Extracurriculum Activities) โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมที นักศึกษาสนใจด้วยตนเอง โดยผู้บริหาร 
งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ให้การสนับสน นและให้ข้อเสนอแนะนั้น งาน
พัฒนานักศึกษาจึงได้จัดประช มสัมมนาสโมสรนักศึกษาขึ้นในวันที  18-19 ก มภาพันธ์ 2560  รายละเอียดการ
สัมมนา มีการจัดอบรมในหัวข้อ Design Thinking เพื อเตรียมการนักศึกษาให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามความสนใจของเพื อนนักศึกษาเอง ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว นักศึกษามีความสนใจ
จัดตั้งกล ่ม ช มน ม/กล ่มกิจกรรมขึ้น เพื อรองรับการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความต้องการของเพื อนนักศึกษา 
จึงได้มีการด่าเนินการส่ารวจความต้องการ เป็นสมาชิกช มน ม/กล ่มกิจกรรม ของนักศึกษาแพทย์และสาธารณส ข
ศาสตร์ ผลการส่ารวจความต้องการเป็นดังเอกสารแนบ  

จากผลการส่ารวจดังกล่าว งานพัฒนานักศึกษาได้ด่าเนินการจัดท่า(ร่าง)ประกาศ และ แบบฟอร์ม
ต่างๆ ในการจัดตั้งและด่าเนินงานช มช ม/กล ่มกิจกรรม ระดับคณะ ภายใต้ค่าแนะน่าของงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอ บลราชธานี และ คณะอื นๆที เคยมีการด่าเนินการด้านนี้มาก่อนแล้ว จึงขอเสนอรายละเอียดเพื อทราบ 
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด่าเนินงาน  
เอกสารประกอบการพิจารณา  

1.  (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง การจัดตั้งและต่ออาย ช มน มนักศึกษา สังกัดสโมสรนักศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข  

2. แบบฟอร์มขออน มัติ จัดตั้งช มน ม/กล ่มกิจกรรม และแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดประกอบการขอ
จัดตั้งช มน ม/กล ่มกิจกรรม 

3. แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งช มน ม / กล ่มกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณส ข 

4. แบบสร ปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ช มน ม/กล ่มกิจกรรม 
5. แบบสร ปรายงานตรวจนับพัสด -คร ภัณฑ์ ช มน ม/กล ่มกิจกรรม 
6. ผลการส่ารวจความต้องการของนักศึกษา ในการจัดตั้งช มน ม/กล ่มกิจกรรม  
7. แบบเสนอขอจัดตั้งช มน มบอร์ดเกม และเอกสารที เกี ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม ช มน ม/กล ่มกิจกรรมนักศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ประกาศและแบบฟอร์มที เกี ยวข้อง  
2. กรอบแนวทางการด่าเนินงานด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรมช มน ม/กล ่มกิจกรรมที ด่าเนินงานโดย

นักศึกษา 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ 
 

5.5.2 เรื่อง   สร ปการประเมินผลการจัดโครงการอาจารย์ที ปรึกษาพบนักศึกษา วันที  20 มีนาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต่าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา (น่าเสนอแทน) 

สืบเนื องจากที งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอาจารย์ที ปรึกษาพบนักศึกษา เมื อวันที  20 มีนาคม 
2560  
เอกสารประกอบการพิจารณา  

สร ปการประเมินผลการจัดโครงการอาจารย์ที ปรึกษาพบนักศึกษา วันที  20 มีนาคม 2560 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1.1 งานบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

เรื่อง ก่าหนดการประช มคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  4/2560 
วันที  20 เมษายน 2560 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประช มคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข ครั้งที  4/2560 คือวันที  20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

6.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
6.2.1 งานบริการการศึกษา มีเรื่องเพื่อพิจารณา      จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่อง รายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
           ประจ่าปีการศึกษา 2560 

 ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามมติที ประช มอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2560 เมื อวันพฤหัสบดีที  

23 มีนาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดท่า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2560 ให้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสร ปดังนี้ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 
 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 101 การพัฒนาความเปน็นัก
วิชาชีพเวชกรรม * 

2(1-2-3) 
 

นายแพทยส์ ริยง แผลงงาม ประธานรายวชิา 

นางสาวฐานสิรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวชิา 

นางสาวจิตติยวดี ศรีภา ผู้ประสานงานรายวชิา 

นางสาวรัตติยา ทองร ่ง ผู้ประสานงานรายวชิา 
2 1901 202 พันธ ศาสตร์การแพทย์และ

พัฒนาการชีวิตมน ษย ์
4(3-2-7) นางสาวรัตติยา ทองร ่ง ประธานรายวชิา 

นายปรีดา ปราการกมนันท ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
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ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

ผศ.จาร วรรณ์  วงบ ตด ี     ผู้ประสานงานรายวชิา 
3 1901 203 จ ลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ทางการแพทย ์
4(3-2-7) ผศ.ธันยาการย ์ศรีวรมาศ ประธานรายวชิา 

ผศ.มาร ตพงศ์ ปัญญา ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.ธาริน ีไชยวงศ ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

4 1901 204 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย ์2 

3(2-2-5) ผศ.ภาวนา  พนมเขต        ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวลติพร อ ดมส ข ผู้ประสานงานรายวชิา 

5 1901 205 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย ์3 

3(2-2-5) ผศ.ส รศักดิ ์ แว่นรัมย ์     ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงฐิติมา อินทรา ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายปรีดา ปราการกมานนัท์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

6 1901 208 ระบบผวิหนังและเนื้อเยื อ
เกี ยวพัน 

2(1-2-3) นางสาวฐานสิรา โฉมเกิด ประธานรายวชิา 
นางสาววลัวิสาข์ ส วรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงเพชรลดา อาชวานนัทก ล ผู้ประสานงานรายวชิา 

7 1901 209 ระบบกลา้มเนื้อโครงกระดูก 5(4-2-9) นางสาวลติพร อ ดมส ข ประธานรายวชิา 
ผศ.จ ฑารัตน ์จิตติมณ ี ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.ธันยาการย ์ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวชิา 

8 1901 309 การสร้างเสริมส ขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์* 

2(1-2-3) แพทย์หญิงนวินดา เจียมบ ญศรี    ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช  ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายอน วัตร ภิญญะชาติ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวรสรนิ การเพียร ผู้ประสานงานรายวชิา 

9 1901 302 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ 

5(4-2-9) นางสาววลัวิสาข์ ส วรรณเลิศ    ประธานรายวชิา 
นางสาวส วภรณ์ แดนด ี   ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางนงน ช กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

10 1901 303 ระบบปัสสาวะ 4(3-2-7) ผศ.จ ฑารัตน ์ จิตติมณี   ประธานรายวชิา 
นายเชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยว์ัฒนา พรรณพานิช    ผู้ประสานงานรายวชิา 

11 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5) นายปรีดา ปราการกมานนัท์ ประธานรายวชิา 
ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

12 1901 304 ระบบสบืพนัธ  ์ 4(3-2-7) นางสาวกาญจนา   แปงจิตต ์    ประธานรายวชิา 
นายแพทยณ์วัฒน์ โอฬารสก ลชยั     ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวส วภรณ์ แดนด ี ผู้ประสานงานรายวชิา 

 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
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ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 201 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย ์1 

4(3-2-7) นายเชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวชิา 
นางสาวจิตติยวด ี ศรีภา  ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวกาญจนา แปงจติต์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

2 1901 210 ระบบประสาท  6(5-2-11) นางสาวฐานสิรา โฉมเกิด ประธานรายวชิา 
นางสาววลัวิสาข์ ส วรรณเลิศ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวส พัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.จาร วรรณ์ วงบ ตด ี ผู้ประสานงานรายวชิา 

3 1901 206 ระบบเลือดและน้่าเหลือง 3(2-2-5) นางสาวรสรนิ การเพียร ประธานรายวชิา 
ผศ.ภาวนา  พนมเขต     ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวลติพร อ ดมส ข ผู้ประสานงานรายวชิา 

4 1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 5(4-2-9) ผศ.มาร ตพงศ ์ปัญญา ประธานรายวชิา 
นางสาวนันทยา กระสวยทอง ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.ภาวนา พนมเขต ผู้ประสานงานรายวชิา 

5 1901 301 ระบบหายใจ 4(3-2-7) ผศ.ธารินี ไชยวงศ ์    ประธานรายวชิา 
นางสาวนันทยา กระสวยทอง ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงศ ทธิน ีธิราช ผู้ประสานงานรายวชิา 

6 1901 305 เวชศาสตร์ช มชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

4(3-2-7) นายอน วัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวชิา 
นางสาวรัตติยา ทองร ่ง ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวลติพร อ ดมส ข ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

7 1902 306 เวชศาสตร์ช มชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 2 

4(2-4-6) นายอน วัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวชิา 
นางสาวรัตติยา ทองร ่ง ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายปรีดา ปราการกมานนัท์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายเชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวชิา 

8 1903 307 บทนา่สู่เวชศาสตร์คลนิิก 1 4(3-2-7) แพทย์หญิงศ ทธิน ีธิราช ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงฐิติมา กลมเกลียว ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวรสรนิ การเพียร ผู้ประสานงานรายวชิา 

9 1904 308 บทนา่สู่เวชศาสตร์คลนิิก 2 2(1-2-3) นางสาวรสรนิ การเพียร ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงศ ทธินี ธิราช ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงเพชรลดา อาชวานันทก ล ผู้ประสานงานรายวชิา 

 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองรายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560   
 

มติที่ประชุม : รับรองรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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2. เรื่อง  ปฏิทินการขอรับท นส่าหรับอาจารย์ เพื อลาศึกษาต่อ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  เสนอเพื่อพิจารณา (แทน)  ปฏิทินการขอรับท นส่าหรับอาจารย์ เพื อลาศึกษาต่อ 
ส าหรับปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี รายละเอียด หมายเหตุ 
3 – 7  เมษายน 2560 กล ่มวิชาฯ พิจารณาและแจ้งความจ่านงลาศึกษาต่อของอาจารย์ ในปีการศึกษา 

2560 โดยตรวจสอบตามแผนการศึกษาต่อไปยังงานบริหารงานบ คคล  
 

20 เมษายน 2560 งานบริหารบ คคลฯ เสนอ คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื ออน มัติใน
หลักการ 

 

24 – 28 เมษายน 2560 งานบริหารบ คคลฯ ประกาศรับสมัครท นลาศึกษาต่อ  
1 – 5 พฤษภาคม 2560 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อและได้รับท นการศึกษาจากวิทยาลัยฯ  

8 – 26 พฤษภาคม 2560 งานบริหารบ คคลฯ เสนอ กบบ./อธิการบด ีเพื ออน มัติในหลักการ  
1 – 30 มิถ นายน 2560 ประกาศรายชื อผู้ได้รับท นจากวิทยาลัยฯ   

สิงหาคม 2560 วันเปิดภาคเรียนที  1   
ธันวาคม 2560 วันเปิดภาคเรียนที  2  

ส าหรับปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
วัน เดือน ปี รายละเอียด หมายเหตุ 

3 – 7  เมษายน 2560 กล ่มวิชาฯ ก่าหนดกรอบอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง และกรอบอาจารย์แพทย์
ที เป็นนักเรียนท นในสาขาที ต้องการ ในปีการศึกษา 2561  

 

20 เมษายน 2560 งานบริหารบ คคลฯ เสนอ คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื ออน มัติใน
หลักการ 

 

24 – 28 เมษายน 2560 งานบริหารบ คคลฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนท นในสาขาที ต้องการเพื อศึกษา
ต่อเฉพาะทางในปีการศึกษา 2561 

 

1 – 5 พฤษภาคม 2560 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อและได้รับท นการศึกษาจากวิทยาลัยฯ  
8 – 26 พฤษภาคม 2560 งานบริหารบ คคลฯ เสนอ กบบ./อธิการบดี เพื ออน มัติให้นักเรียนท นที จะรับ

สามารถลาศึกษาต่อได้ (เฉพาะศิษย์เก่าไม่ต้องผ่านการทดลองงาน) 
 

1 - 30 มิถ นายน 2560 ประกาศรายชื อผู้ได้รับท นจากวิทยาลัยฯ  
3 – 21  เมษายน 2560 งานบริหารบ คคลฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนท นเพื อลาศึกษาต่อเฉพาะทาง

ในปีการศึกษา 2561 (เฉพาะศิษย์เก่า Intern 3 ที ก่าลังปฏิบัติงานที 
กระทรวงศึกษาธิการที ต้องการรับท นวิทยาลัยฯ) 

 

มิถ นายน 2561 วันเปิดภาคเรียนที  1 ของแพทย์ประจ่าบ้าน  
หมายเหตุ:  
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1. การขอรับทุนมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์ขอในภายหลังตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ หากอาจารย์ได้รับทุน
ของมหาวิทยาลัยจึงขอสละสิทธิ์จากทุนของวิทยาลัยฯ  
2. แพทย์ประจ าบ้านที่จะไปเรียนต่อมิถุนายน 2561 จะต้องย่ืนใบสมัครที่แจ้งต้นสังกัดภายในช่วง กรกฏาคม – 
สิงหาคม 2560 (วิทยาลัยฯ จะต้องรับรองสิทธ์ต้นสังกัดให้ทันภายในช่วงเวลาดังกล่าว) 
การเป็นต้นสังกัดในการลาศกึษาต่อของแพทย์ 
 
 

เกณฑ์การรับแพทย์  แพทย์ใช้ทุนสังกัด ว.แพทย์ฯ  แพทย์ท่ัวไปท่ีเป็น
ศิษย์เก่า 

แพทย์ท่ัวไป ท่ีจบจาก
สถาบันอ่ืน 

สาขาที่ ว. แพทย์ฯ ต้องการใน
ระหว่างปี 2560-2564 
1.สูตินรีเวชศาสตร์ 
2.ศัลยศาสตร์ 
3.อายุรศาสตร์ 
4.กุมารเวชศาสตร์ 
5.ศัลยกรรมออโธปิดิกส์ 
6.โสต สอ นาสิกและลาริงซ์ 
7.พยาธิวิทยา 
8.เวชศาสตร์ชุมชน 
9.เวชศาตร์ครอบครัว 
10.แพทยศาสตรศึกษา 
11.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
12.อาชีวเวชศาสตร์ 
13.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
14.จิตเวชศาสตร์ 
15.วิสัญญีวิทยา 
16.ตจวิทยา 
17.ศัลยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

ผ่านการทดลองงานและ
ท างานรวมระยะเวลา 1 ปี  

ไม่ต้องผ่านการ
ทดลองงาน 

ผ่านการทดลองงาน
และท างานรวม
ระยะเวลา 1 ปี  

สาขาอื่น ผ่านการทดลองงานและ
ท างานรวมระยะเวลา 2 ปี  

ไม่ต้องผ่านการ
ทดลองงาน 

ผ่านการทดลองงาน
และท างานรวม
ระยะเวลา 2 ปี  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาอน มัติปฏิทินการขอรับท นส่าหรับอาจารย์ เพื อลาศึกษาต่อ 
มติที่ประชุม : อนุมัติปฏิทินการขอรับทุนส าหรับอาจารย์ เพื่อลาศึกษาต่อ มอบงานบริหารบุคคล

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.2.2 งานบริหารบุคคล มีเรื่องเพื่อพิจารณา      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
 

เรื่อง ขออน มัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ ราย นางสาวฐิติรัช   งานฉมัง 
ผู้เสนอเรื่อง  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธ ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที ประช มเพื อพิจารณา  ตามที    

นางสาวฐิติรัช   งานฉมัง  ต่าแหน่งอาจารย์  สังกัดกล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์  ได้รับอน มัติให้ลาศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก  หลักสูตรสาธารณส ขศาสตรด ษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณส ขศาสตร์ (นานาชาติ) ณ จ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ด้วยท นวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที   1  ต ลาคม 2555 ถึง
วันที   31  ต ลาคม  2558  และได้รับอน มัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจ่านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที  1 เมื อวันที  1 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที  31 มีนาคม 2559 
ครั้งที  2 เมื อวันที  1 เมษายน 2559  ถึงวันที  31 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที  3 เมื อวันที  1 สิงหาคม 2559  ถึงวันที  30 พฤศจิกายน 2559 
ครั้งที  4  เมื อวันที   1  ธันวาคม  2559  ถึงวันที   31  มีนาคม  2560  นั้น   

 บัดนี้ ใกล้ครบก่าหนดการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ เนื องจาก  นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง  อยู่ระหว่าง 
การจัดท่ารายงานวิทยานิพนธ์  เรื อง ประสิทธิผลของโปรแกรมความปลอดภัยด้านสารเคมีทางการเกษตรเพื อ
ป้องกันผลกระทบต่อส ขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดอ บลราชธานี (Effectiveness of agrochemical 
safety program to prevent health effects among chili farmers in Ubon Ratchathani province) และ
จัดท่าบทความวิจัยเพื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จึงมีความจ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการลาศึกษา
ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา (๔ เดือน) ครั้งที  5 ตั้งแต่วันที   1  เมษายน  2560 ถึงวันที   31  กรกฎาคม  2560  
เพื อให้นิสิตสามารถด่าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อก่าหนดการส่าเร็จการศึกษาของ
จ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น งานบริหารบ คคล จึงขอเสนอที ประช มเพื อพิจารณาการขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ของบ คคลดังกล่าว พร้อมนี้ ได้น่าเสนอหลักฐานเพื อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. แบบค่าขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
๒. ผลการเรียนที ผ่านมา 
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 
๕. สัญญาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่าหนด ดังนี้  
      ข้อ  14  ข้าราชการที ได้รับอน มัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้ส่าเร็จภายใน
ระยะเวลาที สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
      ถ้ายังศึกษาไม่ส่าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หากมีเหต ผลและความจ่าเป็นอย่างยิ งอาจ
เสนอขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องแนบผลการศึกษาที ผ่านมาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย     
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
    ตามล าดับขั้นตอน  
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 -  ความเห็นของหัวหน้ากล ่มวิชาสาธารณส ขศาสตร์พิจารณาแล้ว เห็นชอบอน มัติให้ นางสาวฐิติรัฐ งานฉมัง
ขยายระยะเวลาศึกษาต่อตามที ขออน มัติ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑.  แบบค่าขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
๒. ผลการเรียนที ผ่านมา 
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์ หรือแผนการด่าเนินการวิทยานิพนธ์ 
๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที ปรึกษา 
๕. สัญญาขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขออน มัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง ครั้งที  5 ตั้งแต่วันที   1  
เมษายน  2560 ถึงวันที   31  กรกฎาคม  2560  
 

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อของ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่  1  
เมษายน  2560 ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2560  
 
ปิดประชุม 13.00 น. 

                                                      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขาน การ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประช ม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประช ม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕60 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

 

                                                
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 
ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส ข 


