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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.พลากร สืบส่าราญ   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
7. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
9. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
10. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธาริน ี ไชยวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. ดร.สุวภรณ์  แดนด ี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
4. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
6. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   2 เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง การปรับกระบวนการท างานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับการปรับกระบวนการท่างานเพื อการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้มอบรอง
คณบดีทุกท่านพิจารณาและเพิ มรายละเอียดตาม (ร่าง) แผนปฏิรูปการศึกษาฯ เพื อจะได้จัดท่าเป็นแผนการท่างาน 
เพื อการปฏิรูปการศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) แผนปฏิรูปการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการปรับกระบวนการท่างานเพื อการปฏิรูปการศึกษา 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

1.2 เรื่อง ก าหนดการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบก่าหนดการจัดสัมมนาเพื อพัฒนาบุคลากร โดยวิทยาลัยฯ ได้เชิญ อ.ชัยวัฒน์  
ถิระพันธ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในเบื้องต้นก่าหนดการจัดประชุมในวันที  13-15 ตุลาคม 2560 สถานที ในการ
จัด คือโรงแรมทอแสง โขงเจียม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร ประมาณ 50 คน เข้าร่วมประชุม  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการจัดสัมมนาเพื อพัฒนาบุคลากร 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560  
                              เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัย ครั้งที  7/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  20 กรกฎาคม 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  7/2560 เมื อวันพฤหัสบดี ที  20 กรกฎาคม 2560 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานวิจัย บริการวิชาการฯ  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง งานว่ิงวันมหิดล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบ วิทยาลัยฯ จัดงาน RUN TO GIVE เนื องในวันมหิดล 
เพื อการกุศลในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในวันที  24 กันยายน 2560 ที  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย
มีค่าสมัครเพื อร่วมสมทบทุน 300 บาท สมัคร 2,500 คนแรก ได้รับเสื้อ 1 ตัว วิ งเข้าเส้นชัย 2,000 คนแรกได้รับ
เหรียญที ระลึก ระยะในการวิ งแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะ 10.4 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. 
- ระยะ   2.4 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. 

สมัครได้ที ยงสงวนค้าส่ง ตั้งแต่วันที  9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-20.30 น.  
หรือร่วมสมทบทุนได้ที  ชื อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ่ากัด เลขที บัญชี 869-222374-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RUN TO GIVE  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อทราบ  งานวิ งวันมหิดล 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

4.1.2 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและ 
               ระบบบริการปฐมภูมิ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพื อทราบเกี ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข และศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ โดยจะเริ มด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
ปีงบประมาณ 2561  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและระบบ
บริการปฐมภูมิ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

4.1.3 เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 4 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
สรุปเรื่อง   

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เสนอในที ประชุมเพื อทราบเกี ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ
ส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที  4 ในวันที  3-4 พฤศจิกายน 2560 โดยให้โควตาวิทยาลัยฯ 2 ท่าน นอกนั้นหาก
สนใจเข้าร่วมประชุมต้องเสียค่าลงทะเบียน 3,500บาท/คน 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อทราบการประชุมวิชาการระดับชาติ ส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที  4 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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วาระท่ี  4.2 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นายนิยม จันทร์นวล ต าแหน่งอาจารย์ 

     สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3928/2558 ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 
ลาศึกษาภายในประเทศ ราย นายนิยม จันทร์นวล ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณ สุข  ลาศึ กษาต่ อระดับปริญ ญ าเอก  สาขาวิช า สาธารณสุขศาสตร์  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 
2558 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2561 นั้น 
  ในการนี้ จึงขอเสนอแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ของผู้รับ
ทุน รายละเอียดมีดังนี้  
  1. รายงานผลการศึกษาปีที  2 ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ชื อวิชา จ่านวนหน่วยกิต เกรด 
510981 DOCTORAL SEMINAR IN PUBLIC HEALTH I 2 S (AU) 
510999 DISSERTATION 9 S (8) 

  2. ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  2.1 ความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที ตั้งไว้ งานวิจัยท่าไปแล้ว 50% ของงานทั้งหมด 
       - ด่าเนินการส่งเล่มเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์กับบัณฑิตวิทยาลัยเมื อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
       - แต่งตั้งผู้เชี ยวชาญตรวจเครื องมือการวิจัยและปรับแก้เครื องมือการวิจัยตามค่าแนะน่าของ
ผู้เชี ยวชาญเมื อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
       - ทดลองใช้ เครื องมือการวิจัยและหาความเที ยงของเครื องมือการวิจัย (Reliability)  
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ดังนี้ 

องค์ประกอบแบบสอบถาม IOC Cronbach’s Alpha coefficient 
ส่วนที  1 ข้อมูลส่วนบุคคล 0.96 - 
ส่วนที  2 การเห็นคุณค่าในตนเอง 0.62 071 
ส่วนที  3 การรับรู้การรณรงค์เพื อการไม่สูบบุหรี  0.68 093 
ส่วนที  4 การรับรู้การเข้าถึงบุหรี  0.63 093 
ส่วนที  5 การรับรู้อันตรายเกี ยวกับบุหรี  0.71 0.82 
ส่วนที  6 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที สูบบุหรี  0.64 0.84 
ส่วนที  7 เจตคติต่อการสูบบุหรี  058 0.93 
ส่วนที  8 การรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุม
พฤติกรรมการสูบบุหรี  

1.0 0.94 

ส่วนที  9 ความตั้งใจสูบบุหรี  1.0 0.97 
ส่วนที  10  พฤติกรรมการสูบบุหรี  1.0 - 
       - ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื อวันที  7 เมษายน 2560 
       - เก็บรวบรมข้อมูลการวิจัยระยะที  1 ระหว่างวันที  15 พฤษภาคม 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 
       - ดุษฎีนิพนธ์ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท่าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าภาค
ปลายปีการศึกษา 2559 
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       - ลงข้อมูลการวิจัยระหว่างวันที  20 พฤษภาคม 2560 ถึง 20 มิถุนายน 2560 
       - วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนผลการวิจัยระยะที  1 ระหว่างวันที  20 มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบัน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 ส่าเนาแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นายนิยม จันทร์นวล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นายนิยม จันทร์นวล ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

วาระท่ี  4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.3.1 เรื่อง วันประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก่าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย                        
ปีการศึกษา 2559 ในวันที  9-10 ตุลาคม 2560  โดยมีรายชื อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ดังนี้  

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ระดับวิทยาลัย 

หน้าที ่ สังกัด 

1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการตรวจประเมิน คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
2. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการตรวจประเมิน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ 
3. ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ กรรมการตรวจประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ 
4. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการตรวจประเมิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ 
5. อ.ภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการตรวจประเมิน คณะพยาบาลศาตร์ ม.อุบลฯ 
6. น.ส.สายใจ จันเวียง เลขานุการตรวจประเมิน ส่านักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ 
            
  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหาร อยู่ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันตรวจ
ประเมิน ดังกล่าว และด่าเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีก ารศึกษา 2559 ของ
หน่วยงานในสังกัดท่าน                  ตามก่าหนดการส่ง ดังนี้ 

ก าหนดวันส่ง file SAR                
ระดับวิทยาลัย (สมบูรณ์) 

ก าหนดวันแนบ file เอกสาร
หลักฐาน ในระบบ E-Document  

ก าหนดวันส่งแฟ้มเอกสาร             
หลักฐานอ้างอิงประกอบ SAR 

**วันพฤหัสบดีที  1 ก.ย.2559 ช้าสุดภายในวันจันทร์ที  12 ก.ย.
2559 

ช้าสุดภายในวันจันทร์ที  19 ก.ย.2559                                                   
หมายเหตุ : ก่อนวันตรวจประเมิน 2 

วัน 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 
 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ อยู่สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที  
9-10 ตุลาคม 2560 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

วาระท่ี  4.4 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ    จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.4.1 เรื่อง รายงานผลการสัมมนาวิชาการ การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative   
                Learning ส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รายงานผลสรุปสัมมนาวิชาการการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แบบ Transformative Learning ส่าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที  21  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที  27 -30 มิถุนายน 2560  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

     ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เสนอมาเพื อทราบและเสนอแนะแนวทางการด่าเนินงานการปฏิรูปสถาบัน  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

วาระท่ี  4.5 งานเลขานุการ  มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
4.5.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
               และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อพิจารณา สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

     เพื อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานบริหารบุคคล เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน   5 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์  
               ประจ าปี 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
 ด้วยส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยส่งค่าเสนอขอพระราชทาน
เครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกคุณาภรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนั้น เพื อให้
การด่าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ่าปี 2561 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที  จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอขอ (ตามเอกสารแนบ) มาเพื อให้หน่วยงาน
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระท่าความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที 
พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกคุณาภรณ์ แล้วส่งกอง
การเจ้าหน้าที ภายในวันที  31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 2219 
ลงวันที  18 กรกฎาคม 2560  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 2219 ลงวันที  18 กรกฎาคม 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อบุคคลเพื อขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกคุณาภรณ์ 
ประจ่าปี 2561 

 มติที่ประชุม  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

 

5.1.2 เรื่อง ผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ และประเภทหนังสือ  
       ราย ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

- น่าเสนอข้อมูลในที ประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/1990 ลงวันที  24 กรกฎาคม 2560 

๒. บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/1991 ลงวันที  24 กรกฎาคม 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ และประเภทหนังสือของ        
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ และประเภทหนังสือ
ของ ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ มอบ
งานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1.3 เรื่อง ผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ ราย ดร.กาญจนา แปงจิตต์  
               เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

 - น่าเสนอข้อมูลในที ประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน  เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/2014 ลงวันที  26 กรกฎาคม 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ ดร.กาญจนา แปงจิตต์ เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ ดร.กาญจนา แปง
จิตต์ เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1.4 เรื่อง ผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ ราย ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร  
                เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

ตามที  ดร.เชาวลิต ยั วจิตร ได้ยื นความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอนในสาขาวิชาสรีรวิทยา เพื อ
ประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอนุกรรมการสังเกตการสอน ได้
ประเมินผลการสอน และสรุปผลการประเมินผลการสอนคะแนนเฉลี ยอยู่ในระดับ 4.39 จากผลการประเมินบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑท์ี มีความเชี ยวชาญในการสอน ผ่านตามเกณฑ์ที ก่าหนด  
 ทั้งนี้ ได้เสนอรายชื อผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ ที มีชื ออยู่ในฐานข้อมูลที  ก.พ.อ. ก่าหนด
ของผู้เสนอขอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน  เพื อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - บันทึกข้อความที  0529.16.1.9/02181 ลงวันที  11 สิงหาคม 2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการของ ดร.เชาวลิต ยั วจิตร  
เพื อประกอบการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011010516451770.pdf
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการของ ดร.เชาวลิต ย่ัวจิตร  
เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1.5 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60)  
                ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ   อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร        

ตามที  งานบริหารบุคคล ได้ด่าเนินการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื อรับฟังการชี้แจง
เกี ยวกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที ปฏิบัติเพื อเป็นแนวทางใช้ประกอบการพิจารณาในการขอ
ก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น เมื อวันศุกร์ที  16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม CMP 401 นั้น 

ประธานการประชุมได้มีการชี้แจงเกี ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 เพื อการจ้างต่อ
และการเพิ มค่าจ้าง เป็นไปด้วยความชัดเจน และเรียบร้อย ที ประชุมเห็นชอบให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแบบเดิมไปก่อน รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ส่วนประกอบของการประเมินมี 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : ต้องมีข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 งาน 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (ร้อยละ 30) โดยแบ่งเป็น 
  2.1 ผู้บังคับบัญชา   คิดเป็นร้อยละ 5 
  2.2 เพื อนร่วมงาน   คิดเป็นร้อยละ 15  
  2.3 การลงเวลามาปฏิบัติราชการ  คิดเป็นร้อยละ 10  
หมายเหตุ :  1. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอชื อในการประเมิน 
  2. เพื อนร่วมงานส่านักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 
   2.1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  จ่านวน 1 คน 
   2.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ่านวน 1 คน 
   2.3 เพื อนร่วมงานที ปฏิบัติงานเกี ยวข้องกัน จ่านวน 3 คน 
  3. เพื อนร่วมงานศูนย์พัฒนาเด็ก และศูนย์การศึกษาและวิจัยฯ แบ่งออกเป็น 
   3.1 เพื อนร่วมงาน หรือผู้ใช้บริการ  จ่านวน 5 คน 

      โดยขอให้เป็นผู้ที ติดต่อประสานงานกันจริง 
 2. การเพิ่มค่าจ้าง 
  ตามกรอบวงเงินที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนด 
 3. การยุติการจ้าง 
  ผู้ที ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูกยุติการจ้าง 
 4. การแจ้งผลการประเมิน 
  ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

  อนึ ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงินมีเงินไม่เพียงพอ คณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที มีและข้อมูลตั วชี้วัดพ้ืนฐานถือว่าเป็นที 
สิ้นสุด รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

การประเมินยื นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้
ประเมิน ภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้
ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด่าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที หน่วยงานจะส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพล  

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลการสายสนับสนุนวิชาการ รอบ
ครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลการสาย
สนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ าปีงบประมาณ 2560 มอบงานบริหาร
บุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระท่ี 5.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   3 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ( 3 หลักสูตร )  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.สุวภรณ์  แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้  

ล่าดับ หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 

วันตรวจประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชีวเวชศาสตร์) 

วันที  31 ก.ค. 2560 3.14 ดี 2.51 ปานกลาง 

 2 สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

วันที  2 ส.ค. 2560 3.04 ดี 2.78 ปานกลาง 

 3 วิท ย าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
(อนามัยสิ งแวดล้อม) 

วันที  3 ส.ค. 2560 3.10 ดี 2.78 ปานกลาง 

 หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ( WFME )   

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
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 ซึ งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ของทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านมาตรฐาน
หลักสูตร  ดังเอกสารประกอบการประชุมพิจารณา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ( 3 หลักสูตร )  

ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในรายหลักสูตร (3 หลักสูตร) พร้อมทั้งหลักสูตร

น่าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื อง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอแนะที่หลักสูตรเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  
 

5.2.2 เรื่อง การสังกัดหลักสูตร ของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.สุวภรณ์  แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

ตามที  ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่านักงานอธิการบดี ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางวิทยาลัยฯ 
ระบุการสังกัดหลักสูตรภายในวิทยาลัยฯ ของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา จากคณะเภสัชศาสตร์ ซึ งขอมาช่วย
ราชการที วิทยาลัยฯ ณ วันที  1 ตุลาคม 2559 นั้น  
 เนื องจากในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ในตัวบ่งช้ีที่ 1.4  : จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยส่าคัญประการหนึ งส่าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ที จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง มีความเชื อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก่าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่าที ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค่านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ่ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น่ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต ่ากว่าที ก่าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์ดังนี้ 

- จ่านวน FTEs ต่ออาจารย์ประจ่า น้อยกว่าหรือเทียบเท่า เกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10  
ก่าหนดเป็นคะแนน 5 

- หาค่าความแตกต่างด้าน สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก่าหนดเป็นคะแนน 0 
- ค่าความแตกต่าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น่ามาเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ 
สูตรการค านวณ 

1. ค่าร้อยละที น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2. ค่าร้อยละที มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
3. ค่าร้อยละที มากกว่า ร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น่ามาคิดคะแนน ดังนี้  
    คะแนนที ได้ = 5 – (ค่าร้อยละที ค่านวณได้จากข้อ 3)/4 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
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กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
- แพทยศาสตร์ 4:1 
- พยาบาลศาสตร์ 6:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25 :1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

         สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาของวิทยาลัยฯ  มีสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่แตกต่างกัน ดังนี้  

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4:1 
หลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ งแวดล้อม) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8:1 
หลักสูตร วท.ม.(ชีวเวชศาสตร)์ 8:1 

            ซึ่งในการระบุสังกัดหลักสูตรของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ส่งผลในการค านวณค่าคะแนน ในตัว
บ่งชี้ท่ี 1.4 : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และในการวางแผนอัตราก าลัง ภาระ
งานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรที่สังกัดด้วย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
      - 
ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาระบุการสังกัดหลักสูตรของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เพื อที วิทยาลัยฯ จะได้รายงานไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยืมตัว รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มาช่วยราชการที่วิทยาลัยฯ ต่อจ านวน 
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้มาช่วยราชการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของวิทยาลัยฯ ก าหนด มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการจัดท าภาระงานเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาการสังกัดหลักสูตร 
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5.2.3 เรื่อง (ร่าง) แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ดร.สุวภรณ์  แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

สืบเนื องจาก มาตรา 59 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ. 2545 ก่าหนดให้ “สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื อง.....” ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้
ด่าเนินงานตามหลักการดังกล่าว ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ขอน่าเสนอ(ร่าง) 
แนวทางการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ระดับหลักส ูตร ระดับวิทยาลัย/คณะ 
-ระบบ สกอ. ปี 2557 ระดับหลักสูตร -ระบบ สกอ. ปี 2557 ระดับวิทยาลัย/ 

คณะ -ระบบคณุภาพสภาวิชาช ีพ เกณฑ์ WFME  
 

- ระบบคุณภาพอื นๆ (ถ ้ามี) 
-ระบบคุณภาพอื นๆ (ถ ้ามี)  

               การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ภายในเดือนตุลาคม 2561 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 

ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยฯ เพื อจะได้รายงานไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 5.3  งานบริการการศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   6 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
               ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รายงานสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ในวันที  8 - 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธีย
เตอร์ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

    - น่าเสนอในวันประชุม 
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ประเด็นพิจารณา 
1. เพื อพิจารณาสรุปผลเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562  
2. พิจารณาแนวทางการด่าเนินงานและกรอบระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........ 
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานและกรอบระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........ 
 

5.3.2 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560                        
      จ านวน 1 ราย   

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ตามที หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ก่าหนดให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และในหมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นั้น มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  1 จ่านวน 1 ราย คือ นายสรกรม แก้วมณี รหัสนักศึกษา 60190040277 ซึ งเคย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที  1 (ในปีการศึกษา 2559) จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยื นค่าร้องขอ
เทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ประจ่าปีการศึกษา 2560 จ่านวน 9 รายวิชา รวมเป็น 27 หน่วยกิต   
โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมที่ลงทะเบียนเรียน และให้น าไปค านวณ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย เนื องจากนักศึกษาให้ความเห็นว่า รายวิชาที ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาที มีรหัสวิชา 
ชื อรายวิชาและค่าอธิบายรายวิชาเหมือนกัน รวมทั้งด่าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเช่นเดียวกัน จึงได้ยื นค่าร้องเพื อขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวดที  11 การรับโอน การโอนย้าย และการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญา ข้อ 55 การเทียบโอนรายวิชา ระบุไว้ว่า  

55.1 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื นหรือสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือการศึกษาในระบบ 
        55.1.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ผลการเรียน ความรู้และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย รายวิชาที่ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่น าไปค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และคิดเป็นหน่วยกิตสะสมที่
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าการเทียบโอนนั้นมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม วิธีการ
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
๒. แบบค่าร้องขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา 
๓. ระเบียนการศึกษา ( Official Transcript of Record) 
๔. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ค่าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษา

ทั วไป) 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบให้น่าการเทียบโอนรายวิชามาคิดค่าคะแนนเฉลี ยสะสม และคิดเป็นหน่วยกิตสะสมที 
ลงทะเบียนเรียน  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้น าการเทียบโอนรายวิชามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และคิดเป็นหน่วยกิต
สะสมที่ลงทะเบียนเรียน  มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5.3.3 เรื่อง รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560  
               ครั้งที่ 1 (ชั้นปีที่ 4-6) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  3/2560 เมื อวันพุธ
ที  9 สิงหาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ่าปีการศึกษา 2559 และ 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ประจ่าปีการศึกษา 2560 
1 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
2 1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1  รับรอง 
3 1901 403 เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับรอง 
4 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 รับรอง 
5 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 รับรอง 
6 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 รับรอง 
7 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 รับรอง 
8 1901 616 ศัลยศาสตร์ 3 รับรอง 
9 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 รับรอง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ่าปีการศึกษา 2559 

1 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 กลุ่ม 2 รับรอง 
2 1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา กลุ่ม 1 รับรอง 
3 1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา กลุ่ม 2 รับรอง 
4 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 กลุ่ม 2 รับรอง 

ประจ่าปีการศึกษา 2560 
5 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 กลุ่ม 1 รับรอง 
6 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 กลุ่ม 1 รับรอง 

เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชาชั้นปีที  4-6 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 ศูนย์แพทย์ฯ 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ่าปีการศึกษา 2559 และ 2560 (ชั้นปีที  4-6) 

มติที่ประชุม  รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5.3.4 เรื่อง รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II)  
               ครั้งที่ 1/2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  3/2560 เมื อวันอังคารที  18 กรกฏาคม 2560 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที  1/2560 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที  5   
เอกสารประกอบการประชุม 
   -  ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที  1/2560  
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part 
II)  ครั้งที  1/2560 

มติที่ประชุม  รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination 
Part II)  ครั้งที่ 1/2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.3.5 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา 2559              
               (เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 
ลงวันที  21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติจัดท่า
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประจ่าปีการศึกษา 2559 (เพิ มเติม)และประจ่าปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2559 (เพิ มเติม)  
2. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 
3. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาอนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประจ่าปีการศึกษา 
2559 (เพิ มเติม)และประจ่าปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม  เห็นชอบจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประจ าปี
การศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)และประจ าปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5.3.6 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ           
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ตามที คณะวิทยาศาสตร ์ได้มีการปรับปรุงค่าอธบิายรายวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ และได้ผ่านที ประชมุคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  4/2560  เมื อวันที  27  พฤษภาคม  2560 นัน้  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   ได้ใช้

รายวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ จ่านวน 3 รายวชิา ดังนี้ 
1. 1102 104 เคมีทั วไป       3 (3-0-6) 
    (General Chemistry) 
2. 1102 105 ปฏิบตักิารเคมีทั วไป     1 (0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory)  
3. 1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น   3 (3-0-6) 

               (Fundamental Physics)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

ได้ใช้รายวิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จ่านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
1. 1102 104 เคมีทั วไป       3 (3-0-6) 
     (General Chemistry) 
2. 1102 105 ปฏิบตักิารเคมีทั วไป     1 (0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory)  
3. 1102 110  เคมีอินทรีย์                                             3 (3-0-6) 

               (Organic Chemistry)   
4. 1102 111  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                 1 (0-3-0) 

               (Organic Chemistry Laboratory)   
5. 1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                          3 (3-0-6) 

               (Fundamental Physics)   
6. 1104 101 คณิตศาสตร์ทั วไป     3 (3-0-6) 

              (General Mathematics) 
 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์จึงขอปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ดังกล่าว 
เพื อให้ค่าอธิบายรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ให้มีเนื้อหาตรงกันกับ
ค่าอธิบายรายวชิาพ้ืนฐานวชิาชพี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที ได้ด่าเนินการปรบัปรุงค่าอธิบายรายวชิา     

ทั้งนี้ ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์  
ครั้งที  13/2560 วนัที  7  สิงหาคม  2560 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. สมอ.08 การปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

2. สมอ.08 การปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
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ประเด็นพิจารณา 
เพื อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 5.4  งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.4.1 เรื่อง  รายงานรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  
                ปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

งานคลังและพัสดุ ขอรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ  2559 เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื อให้การด่าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที   5.1 การบริหารของคณะเพื อ
การก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ข้อ 2 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ  2559 เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558   
ประเด็นพิจารณา 

เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรฯ ในแต่ละหลักสูตร 
และสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน  เพื อวางนโยบายการ
บริหารงบประมาณแต่ละหลักสูตรเพื อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 

ข้อเสนอด้านหลักสูตรจากที่ประชุม 
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีประสิทธิภาพมากที สุด และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ค่อนข้างสูง 
และมีโอกาสในการแข่งขันค่อนข้างสูง ควรเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษา เพื อเพิ มความคุ้มค่า และเพิ มทรัพยากรที 
ส่าคัญๆ ด้วย เช่น อาจารย์ วัดสุอุปกรณ์การศึกษา 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร น้อยที สุด 
นอกจากนั้น โอกาสในการแข่งขันค่อนข้างต ่า ควรเพิ มแผนการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตร อย่างเร่งด่วน เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที รู้จักมากยิ งข้ึน การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนที เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากที่ประชุม 

1. การวางแผนบริหารหลักสูตรควรก่าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีในด้านผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนและมี
การควบคุม ก่ากับ ดูแลให้มีการด่าเนินการให้ตรงตามแผนที ก่าหนดไว้ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ตามสัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ที เหมาะสม
แต่ละหลักสูตร และมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื อท่าให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มากยิ งขึ้น 
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2. การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพียง 1-3 ปีงบประมาณ แต่ในความเป็นจริง หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4-6 ปี แต่รายจ่ายค่าตอบแทนอื นๆ นอกเหนือเงินอาจารย์แพทย์ และ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรที มีประสบการณ์สูง จึงท่าให้วิทยาลัยฯ จะเป็นต้องมีเงินส่ารองเหลือไว้จ่านวน
มากพอรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้น หากต้องการข้อมูลที สมบูรณ์จะต้องวิเคราะห์ในช่วงเวลาที นาน
กว่านี้ 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบค่านวณต้นทุน เพื อผู้บริหารสามารถน่าเป็น
ฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรควรจัดท่าการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการที เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ 

4. จดัท่าปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื อให้เห็นภาพโดยการพัฒนาคณะในส่วนต่างๆ ในมุมมองที 
กว้างมากขึ้น เพื อการติดตามผลงานด่าเนินให้เป็นตามนโยบาย และแผนการท่างาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 

5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพัฒนาระบบค่านวณต้นทุนในระบบ UBUUFMIS เพื อผู้บริหารสามารถ
น่าเป็นฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรควรจัดท่าการวิจัยวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการที เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ และเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร ฯ ในแต่ละหลักสูตร และสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียน
การสอน   
 

วาระท่ี 5.5  งานแผนและงบประมาณ   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
               การสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด่าเนินการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๗ ด้าน เพื อท่าหน้าที ในการทบทวน ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้มีความสอดคล้องและเชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนการจัดการศึกษาชาติ ระยะ ๑๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) แผนอุดมศึกษา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)  นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื อเศรษฐกิจและสังคม และบริบทที เปลี ยนแปลงไปของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามล่าดับ และที ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๐ วันที  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

 เพื อให้การด่าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) งานแผนและงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ
ทุกท่านพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารให้คณะกรรมการทุกท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมลล์เรียบร้อยแล้ว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับทบทวน (ทางอิเล็กทรอนิกส์

เมลล์) 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) ฉบับทบทวน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ข้อเสนอจากที่ประชุม 
 1. เห็นควรตัดตัวชี้วัดที ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ภาพรวมของวิทยาลัย  

2. เห็นควรทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์  
3. เห็นควรจัดท่าโครงการรองรับตัวชี้วัดที  ม.อบ เพิ ม เพื อตอบสนองยุทธศาสตร์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

5.5.2 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนในโครงการค่าจา้งเหมาท าความสะอาด  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้อนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านท่าความสะอาดประจ่าอาคาร
วิทยาลัยแทพยศาสตร์และการสาธารณสุข จ่านวน 7 คน ทั้งนี้ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดใช้งานส่าหรับการ
เรียนการสอน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

ดังนั้น เพื อให้การด่าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที สิ งแวดล้อม จึงขออนุมัติค่าใช้จ่าย
นอกแผน จ่านวน 15,200 บาท เป็นค่าจ้างเหมาพ่อบ้าน (จ่านวน 1 คน x 8,000 บาท x 1 เดือน)และแม่บ้าน 
(จ่านวน 1 คน x 7,200 บาท x 1 เดือน) เพื อท่าความสะอาดอาคารกายวิภาคศาสตร์ในเดือนกันยายน 2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนโครงการค่าจ้างเหมาท่าความสะอาด ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ่านวน 15,200 บาท เพื อเป็นค่าจ้างเหมาพ่อบ้านและแม่บ้าน
ท่าความสะอาด ประจ่าอาคารกายวิภาคศาสตร์ในเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ เห็นควรให้งานการเงินพิจารณา
เบิกจ่ายในงบประมาณส่วนต่างที เหลือจากการบริหารจัดการ ในหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน แผนงานวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และแผนงานการให้บริการทางการแพทย์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณนอกแผน จ านวน 15,200 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพ่อบ้านและ
แม่บ้านท าความสะอาด ประจ าอาคารกายวิภาคศาสตร์ในเดือนกันยายน 2560 

 

วาระท่ี 5.6  งานพัฒนานักศึกษา มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.5.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ก าหนดการวันจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ าปี  2560  
                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 

ด้วยงานพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานที ดูแลและรับผิดชอบ
การจัดโครงการวันมหิดล ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  เป็นประจ่าทุกปี  งานพัฒนานักศึกษา  จึงขอแจ้ง (ร่าง) 
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ก่าหนดการจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ่าปี  2560  ตลอดจนแนวทางการด่าเนินงาน ต่อคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยเพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) ก่าหนดการวันจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ่าปี  2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ประเด็นพิจารณา 
      เพื อพิจารณา (ร่าง) ก่าหนดการวันจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ่าปี  2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม     

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ าปี  2560  ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 
มอบผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2560 วันพฤหัสบดี ที  21 กันยายน 2560 เวลา 
09.00 น. 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมเป็นวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  3 เรื่อง ดังนี้  
6.2.1 เรื่อง งานจ้างออกแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  
               และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ้างถึงหนังสือของกองแผนงาน ที  ศธ 0529.5/940 ลงวันที  16 สิงหาคม 2560 เรื องอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ งมี
รายการค่าจ้างออกแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี วงเงินทั้งสิ้น 100,580.-บาท (หนึ งแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นั้น 

เนื องจากการของบประมาณค่าจ้างออกแบบดังกล่าว ใช้หลักเกณฑ์การค่านวณค่าจ้างออกแบบและควบคุม
งานตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที แก้ไขเพิ มเติม ซึ งงานพัสดุได้รับทราบผลการ
อนุมัติงบประมาณค่าจ้างออกแบบฯ เมื อวันที  22 สิงหาคม 2560 จึงท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ ซึ งต้องด่าเนินการถึงขั้นตอนการมีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ที มีคุณสมบัติตรงตามที ก่าหนดเข้ายื นข้อเสนอ ภายใน
วันที  22 สิงหาคม 2560 ก่อนที พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผล
บังคับใช้ในวันที  23 สิงหาคม 2560 และการก่าหนดค่าจ้างออกแบบได้ก่าหนดไว้ในกฏกระทรวง โดยก่าหนดเป็น
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 ซึ งใช้หลักเกณฑ์การค่านวณที แตกต่าง
กัน หากต้องด่าเนินกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไปจะส่งผลให้กระท่าผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จากเหตุผลและความจ่าเป็นดังกล่าว งานพัสดุจึงได้ขอยกเลิกค่าจ้างออกแบบฯใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขอให้จัดตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบฯไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แทน โดย
หลักเกณฑ์การค่านวณค่าจ้างออกแบบให้เป็นไปตามที ได้ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบงานจ้างออกแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.2.2 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 เนื องจากการประมาณการรายได้ประจ่าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จะมีเงินรายได้ส่าหรับการจัดท่าโครงการต่างๆ ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 8 ล้านบาท เนื องจากไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วงเงินเดิม 
2,893,400 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื นสามพันสี ร้อยบาทถ้วน) และเงินรายได้ค่าหน่วยกิตที ต้องกันเป็น
กองทุนส่ารองร้อยละ 10 จึงจ่าเป็นต้องปรับลดการใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 10 ซึ งจะน่าเสนอ
ในวาระเพื อพิจารณาต่อไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.2.3 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านการบ างรุงรักษาอาคารสถานที่ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 จะมีการปรับปรุงโครงสร้างการท่างานด้านการบ่างรุงรักษาอาคารสถานที  เพื อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการท่างานของบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยจะตั้งงานอาคารสถานที  มีเจ้าหน้าที ประจ่าที จะอ่านวยความสะดวกและ
ประสานงานในการบ่ารุงรักษาและซ่อมบ่ารุง ในการก่ากับของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ งแวดล้อม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบการปรับปรุงโครงสร้างการท่างานด้านการบ่างรุงรักษาอาคารสถานที  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

  

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 

 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน  2  เรื่อง ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง ก าหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอต่อที ประชุมเพื อทราบ ที ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้หมาวิทยาลัยทบทวนผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงก่าหนดการเปิดปิดภาคการศึกษา
ที ได้ด่าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และพบว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีความต้องการทบทวนเนื องจาก
พบว่ามีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ตลอดจน การฝึกงาน และการสมัครงานในหลายๆสาขา ทางสภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื อพิจารณา ว่า แต่ละ
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หลักสูตรแต่ละคณะมีความเห็นอย่างไร ทั้งนี้เพื อจะได้สรุปเป็นภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย เพื อจะได้เสนอไป ใน
ส่วนของวิทยาลัย จะได้นัดประชุมประธานหลักสูตรเพื อรวบรวมข้อมูลและเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.4.2 เรื่อง แจ้งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เสนอต่อที ประชุมเพื อทราบรายละเอียด
ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ งได้สรุปผลการสัมมนาปฏิรูปสถาบันในวันที  27-30 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที  8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสาร
สรุปการประชุมที แนบมาด้วย ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ได้ก่าหนดแผนงานให้ได้ร่างหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธันวาคม เพื อเสนอเข้าสู่กระบวนการกลั นกรองภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.5 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ     จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.5.1 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ราย นางสาวสุธารกมล ครองยุติ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ลาศึกษา
ภายในประเทศ ราย นางสาวสุธารกมล ครองยุติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที  2 สิงหาคม 2561 นั้น 

 ในการนี้ นางสาวสุธารกมล ครองยุติ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ได้ส่งแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของการศึกษาปีที  2 ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2559 เพื อให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาปีที  2 ภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
361997 Dissertation 9 S 
361992 Seminar in advanced anatomy I 1 S 

 2. ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 60% ของงานทั้งหมด การด่านินงานเป็นไปตามแผนที ตั้งไว้ 
 3. ปัญหาและอุปสรรค/ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  - ในด้านการท่าวิจัยนั้น ทักษะบางอย่าง เช่น การปฏิบัติงานกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็น
ทักษะที ต้องอาศัยความช่านาญ และเวลาในการฝึกฝน จึงเป็นอุปสรรคส่าหรับผู้เรียนอยู่ขณะนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ราย น.ส.สุธารกมล ครองยุติ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2559 ราย น.ส.สุธารกมล ครองยุติ 
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มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.6 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.6.1 เรื่อง สรุปผลการสอบ NL ทั้ง 3 ขั้นตอนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               ทีด่ าเนินการสอบในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามที นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้เข้ารับการสอบเพื อรับการประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามเกณฑ์ที ศ.ร.ว.ก่าหนดไว้ โดยต้องเข้ารับการสอบขั้นตอนที  ๑ การ
สอบเพื อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที  2 การสอบ
เพื อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และ ขั้นตอนที  ๓ การสอบเพื อ
ประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก นั้น  

งานบริการการศึกษา จึงได้จัดท่าสรุปผลการสอบ NL ทั้ง 3 ขั้นตอน ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต รหัสปีการศึกษา 2549-2557 ที ด่าเนินการสอบในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560 (สรุปข้อมูลผลการสอบ 
ณ เดือน กรกฎาคม 2560 ) เพื อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตลอดทั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท่าการวิเคราะห์
และวางแผนการเตรียมความพร้อมการสอบเพื อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมให้แก่นักศึกษาต่อไป  
เอกสารประกอบการประชุม 

- สรุปผลการสอบ NL ทั้ง 3 ขั้นตอน ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที ด่าเนินการสอบใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสรุปผลการสอบ NL ทั้ง 3 ขั้นตอนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที ด่าเนินการสอบ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.7 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา    จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.7.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60)  

ของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  7/2560 เมื อวันที  20 กรกฎาคม 2560 ระเบียบ
วาระที  6.6.3 เรื อง ขอทบทวนขั้นตอนยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ที ประชุมมีมติ มอบงานบริหาร
บุคคล ด่าเนินการจัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนการยื นขอรับการประเมินผลการสอนของวิทยาลัยฯ เพื อให้บุคลากร
สายวิชาการทราบและถือปฏิบัติ นั้น 
 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการตามมติคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ครั้งที  
7/2560 เมื อวันที  20 กรกฎาคม 2560 พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอบครึ งปี
หลัง (1 เม.ย. 60-30 ก.ย. 60) ในวันที  16 สิงหาคม 2560 รายละเอียดมีดังนี้ 
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1. ส่วนประกอบของการประเมิน มี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 80 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ต าแหน่ง สัดส่วนภาระงาน (ขั้นต่ า) ผู้ประเมิน 
สัดส่วนคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 

รองคณบด ี
 
 
 
 

1. ภาระงานด้านการสอน              ไม่น้อยกว่า 4.2 ภาระงาน 

2. ภาระงานด้านการวิจัยฯ              
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการฯ      
4. อื นๆ                                     

 - คณบด ี
 
 - หัวหน้ากลุ่มวิชา 

40 
 

40 

รวม  14  ภาระงาน/สัปดาห์ รวม 80 

หัวหน้ากลุ่มวิชา  
 
 

1. ภาระงานด้านการสอน              ไม่น้อยกว่า 10.5 ภาระงาน 

2. ภาระงานด้านการวิจัยฯ              
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการฯ      
4. อื นๆ                                     

 - คณบด ี
 
 - รองคณบดฝี่าย
บริการการศึกษา 

20 
 

60 

ผู้ช่วยคณบด ี
 
 

1. ภาระงานด้านการสอน              ไม่น้อยกว่า 10.5 ภาระงาน 

2. ภาระงานด้านการวิจัยฯ              
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการฯ      
4. อื นๆ                                     

 - คณบด ี

หรือรองคณบด ี
 
 - หัวน้ากลุม่วิชา 

20 
 
 

60 

รวม  35  ภาระงาน/สัปดาห์ รวม 80 

อาจารย ์
 
 
 
 

1. ภาระงานด้านการสอน              ไม่น้อยกว่า 10.5 ภาระงาน 

2. ภาระงานด้านการวิจัยฯ              
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการฯ      
4. อื นๆ                                     

 - หัวหน้ากลุ่มวิชา 80 
 
 
 
 

รวม  35  ภาระงาน/สัปดาห์ รวม 80 

 
 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติ (Core Competency) (ร้อยละ 20) รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ผู้ประเมิน 
สัดส่วนคะแนน 

คิดค่าคะแนนร้อยละ 

รองคณบด ี
 
 

คณบดี 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เพื อนร่วมงาน (ในกลุ่มวิชาทุกคน) 

5 

5 

10 

รวม   20 

หัวหน้ากลุ่มวิชา คณบด ี

รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา 

เพื อนร่วมงาน (ในกลุ่มวิชาทุกคน) 

5 

5 

10 
รวม   20 

ผู้ช่วยคณบด ี คณบดี หรือรองคณบด ี

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เพื อนร่วมงาน (ในกลุ่มวิชาทุกคน) 

5 

5 

10 
รวม   20 

อาจารย ์
 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เพื อนร่วมงาน (ในกลุ่มวิชาทุกคน) 
5 

15 

รวม   20 
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** หมายเหตุ  :  1. ในกรณี บุคลากรที ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน เช่น อยู่ระหว่างการประเมินทดลองงาน/ 
       บรรจุใหม่/ลาคลอด/กลับจากลาศึกษา ฯลฯ ให้คิดสัดส่วนการประเมิน ดังนี้ 
           - การเรียนการสอน 50 : เพื อนร่วมงาน 50 
  2. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แบบแสดงภาระงาน ข้อมูลการลา หรือพฤติกรรม 
      การมาปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และข้อควรพิจารณาอื นมาประกอบ 
      การพิจารณา 
 

2. การเพิ่มค่าจ้าง 
 ตามกรอบวงเงินที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนด 
 

3. การยุติการจ้าง 
 ผู้ที ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูกยุติการจ้าง 
 

4. การแจ้งผลการประเมิน 
 ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

 อนึ ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงินมีเงินไม่เพียงพอ คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที มีและข้อมูลตัวชี้วัดพ้ืนฐานถือว่าเป็นที สิ้นสุด รายละ
อียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินยื น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายใน 7 วัน 
นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้น
สังกัดด่าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 
๒.   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการเพิ มเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบ
ครึ งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ่าปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ประจ าปีงบประมาณ 2560 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf
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วาระท่ี 6.8 งานบริการการศึกษา    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน  4 เรื่อง ดังนี้  
6.8.1 เรื่อง การส ารวจทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ. ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที   7 /2560 วันที  
20 เดือน กรกฎาคม 2560 ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา อาจารย์ประจ่าหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
ด่าเนินการส่ารวจข้อมูลทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยอื นมีการ
สนับสนุน ซึ งผลการส่ารวจมหาวิทยาลัยอื น ๆ มีดังนี้ 

ประเภททุน จ านวนเงิน/รูปแบบการให้ สถาบัน 
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 
(TA) 

ทุนละ 5,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทุนละ 5,000.- บาท ตอ่เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ไม่มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ไม่พบข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุนอุดหนุนและ
ส่งเสริมการท า
วิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อเรื อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ไม่พบข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุนการศึกษาให้เปลา่ เป็นทุนเงินให้เปล่าส่าหรับนักศึกษาที มคุีณสมบัติตามที หน่วยงาน
ก่าหนด มีมูลค่าเงินต่อทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 
60,000 บาท  โดยมีองค์กร/บุคคลให้ทุนการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษามากกว่า 30 องค์กร เป็นจ่านวนทุนกวา่ 189 ทุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ไม่มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไม่มี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ไม่มี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการน่าเสนอ
ผลงานวิจัย  

ทุนละ 3,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
Oral presentation 
- ระดับชาต ิ5,000 บาท 
- ระดับนานาชาติ แต่จัดในไทย 15,000 
- ระดับนานาชาติ และจัดในต่างประเทศ 30,000 
Poster presentation 
- ระดับชาต ิ3,000 บาท 
- ระดับนานาชาติ แต่จัดในไทย 10,000 
- ระดับนานาชาติ และจัดในต่างประเทศ 20,000 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับชาติ 2,500 
ระดับนานาชาต ิ2,500 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ไม่พบข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เอกสารประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ให้เพิ มประเภทที ยัง
ไม่ได้จัดสรรคือ ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  
 

6.8.2 เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2561  ทั้งนี้เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ มี
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ก่าหนดเดินทางไปศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2560 เพื อเป็นการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ และ
ไม่ให้กระทบต่อภาระงานของหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ จึงมีความ
ประสงค์ขอลาออกจากต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
เอกสารประกอบการประชุม 
 บันทึกที  ศธ 0529.16.1.9/2284 ลงวันที   23 สิงหาคม 2560 เรื อง ขออนุมัติลาออกจากต่าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติลาออกจากต่าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลากร สืบส่าราญ 

มติที่ประชุม  อนุมัติการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการสรรหาหัวหน้า
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 

6.8.3 เรื่อง พิจารณาตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศกึษา จ านวน 4 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามบันทึกที  ศธ ๐๕๒๙.4/2973  ลงวันที  25 สิงหาคม ๒๕60  งานทะเบียนนักศึกษา กองบริการ
การศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ด่าเนินการตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 4 คน นั้น 
                  งานบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณาตรวจสอบและรับรองการส่าเร็จการศึกษา จ่านวน 4 ราย ซึ ง ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากมติที ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  14/2560 เมื อวันที  25 
สิงหาคม 2560 โดยอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษา  ณ วันที  21 กรกฎาคม 2560 
เอกสารประกอบการประชุม 
 บันทึกที  ศธ ๐๕๒๙.4/2973  ลงวันที  25 สิงหาคม ๒๕60   
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาตรวจสอบและรับรองการส่าเรจ็การศึกษา จา่นวน 4 ราย โดยอนุมัติให้ส่าเรจ็การศึกษา  ณ วันที  
21 กรกฎาคม 2560 
 มติที่ประชุม  รับรองการส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 ราย โดยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  ณ วันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.8.4 เรื่อง รับรองผลการเรยีนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  
                 จ านวน 2 รายวิชา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ในภาค
การศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕9 และอาจารย์ได้ด่าเนินการสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเสร็จ
สิ้นแล้ว นั้น 
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 งานบริการการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล ะการ
สาธารณสุข พิจารณารับรองผลการเรียนดังกล่าว (ตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  

1. รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   โด ยผ่ าน การรับ รอ งจากมติ ที ป ระชุ ม คณ ะกรรมการห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าสตรมห าบั ณ ฑิ ต  

ครั้งที  2/2560 (วาระพิเศษ) เมื อวันจันทร์ที  16 สิงหาคม 2560 จ่านวน 2  รายวิชา  ดังนี้ 

ล่าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
กลุ่มการเรียน ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
1 1905 711 จุลชีววิทยาการแพทย์และ

ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 
กลุ่ม 1  รับรอง 

2 1905 782 วิทยานิพนธ์ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 รับรอง 
เอกสารประกอบการประชุม 
 แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 
2560 
 มติที่ประชุม  รับรองผลการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 2 รายวิชา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 6.9 งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  จ านวน  3 เรื่อง ดังนี้  
6.9.1 เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนอายุรแพทย์สาขาตจวิทยา ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก 
              ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก ได้รับความอนุเคราะห์อายุรแพทย์สาขาตจวิทยา สังกัด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มาปฏิบัติงานออกตรวจคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง ทุกวันพฤหัสบดีเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ระหว่างวันที  1 กันยายน – 30 กันยายน 2560 นั้น 
 อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2558 ข้อ 3 นั้น งานบริการทางการแพทย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อายุรแพทย์สาขาตจวิทยา ถือเป็นแพทย์
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง เป็นผู้มีความรู้ความช่านาญในการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง จึงเห็นควรจ่าย
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 600 บาท  
 อาศัยอ่านาจตามประกาศดังกล่าว ในการนี้ จึงขออ่านาจจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ฯ พิจารณา
เห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนอายุรแพทย์สาขาตจวิทยา ซึ งเป็นผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก ทั้งนี้ขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  

เอกสารประกอบการประชุม 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอกที 
ปฏิบัติงานที หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2558 
ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบก่าหนดอัตราค่าตอบแทนอายุรแพทย์สาขาตจวิทยา ซึ งเป็นผู้เชี ยวชาญพิเศษภายนอก 
ในอัตราขั้นต ่าชั วโมงละ 600 บาท ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทนอายุรแพทย์ สาขาตจวิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษภายนอก ในอัตราขั้นต่ าชั่วโมงละ 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
 

6.9.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพ 
               ส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 งานบริการทางการแพทย์ ได้ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาเขต
มุกดาหาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งหมด 3 สิทธิ ดังเอกสารแนบ ศธ.
0529.16.1.14/ว.1401 ลงวันที  20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครอง
ด้านสุขภาพและรับบริการรักษาพยาบาลได้สะดวกและปลอดภัย  
เพื อให้การด่าเนินการเกี ยวกับการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2560 
เอกสารประกอบการประชุม 

1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันสุขภาพส่วน
บุคคล ส่าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

2) บันทึกข้อความ ศธ.0529.16.1.14/ว.1401 วันที  20 ตุลาคม 2558 เรื อง ขอแจ้งสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3) บันทึกข้อความ ศธ.0529.4.1/ว.2010 วันที  21 มิถุนายน 2560 เรื อง ประกันอุบัติเหตุ ส่าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2560 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื อง การบริการสุขภาพอนามัยและการ
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ส่าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  เพื อที งานบริการทาง
การแพทย์จักได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 
 มติที่ประชุม  มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาทบทวน(ร่าง) ประกาศฯ และให้
น าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 

6.9.3 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  
               ต าแหน่งอาจารย์แพทย์ ในปีการศึกษา 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 จากมติที ประชุม คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2560 เมื อวันที  
20 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที  6.4.1 เรื อง การจัดท่าประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอาจารย์ เพื อลา
ศึกษาต่อ ส่าหรับปีการศึกษา 2561 เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการที มีอ่านาจหน้าที ในการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการ เพื อก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งการก่าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็น
บุคลากรสายวิชาการ ต่าแหน่งอาจารย์แพทย์  
 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้ประชุมหารือไปเมื อวันที  15 สิงหาคม 2560  
ตามภาระงานที ได้รับมอบหมาย ใน 5 ประเด็น ส่าคัญ คือ  

1) การก่าหนดกรอบอาจารย์แพทย์เฉพาะทางและกรอบอาจารย์แพทย์ที เป็นนักเรียนทุน  
ตามความต้องการของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และงานบริการทางการแพทย์ 

2) ระบบการคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ 
3) ปฏิทินการคัดเลือกและสาขาแพทย์ที ต้องการในปีการศึกษา 2561 
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   4)  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการรับสมัคร คัดเลือกและการให้ทุน 
   5)  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการลาศึกษาต่อ 
รายละเอียดอื นๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังบุคลากร พ.ศ.2558 
“ข้อ 14 การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังเพิ มเติมให้กระท่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1) รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการเพิ มจ่านวนรับนักศึกษา 
    (2) รองรับการจัดตั้งส่วนราชการใหม่หรือการขยายงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย ……” 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2557 

“ข้อ 4 กรณีที ประกาศนี้มิได้ก่าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข.... ให้คณบดีใช้ดุลพินิจด่าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ งตามที เห็นสมควรโดยน่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขของส่วนราชการที เกี ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม .... ให้
คณบดีรายงานต่ออธิการบดีโดยเร็วและหากอธิการบดีเห็นสมควรก็ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ” 
“ข้อ 5 ในกรณีปรากฏเหตุอันควรพิจารณาอนุมัติยกเว้น..... ให้คณบดีเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี
เพื อพิจารณาอนุมัติ..... หากอธิการบดีเห็นสมควรก็ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย” 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งประเภทวิชาการเพื อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2559 

เอกสารประกอบการประชุม 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

3/2560 เมื อวันที  27 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระ เรื อง ปฏิทินการขอรับทุนส่าหรับ
อาจารย์ เพื อลาศึกษาต่อ ส่าหรับปีการศึกษา 2561 มติที ประชุม เห็นควรอนุมัติ 

2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติที ประชุม อนุมัติกรอบอัตราก่าลังใหม่ 4 ปี (พ.ศ.
2559-2562 ของต่าแหน่งบุคลากรประเภทวิชาการ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 จ่านวน 10 อัตรา (ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
สาขาแพทยศาสตร์) 

3) ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
    3.1) เหตุผลความจ่าเป็น แพทย์ประจ่าบ้านจะไปศึกษาต่อเดือนมิถุนายน 2561 จะต้อง
ยื นใบสมัครแจ้งต้นสังกัดภายในเดือนสิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ จะต้องรับรองสิทธิ์ต้นสังกัดให้ทันภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
    3.2) ภาระงานของอาจารย์แพทย์ปัจจุบันและแผนการแบ่งภาระงานด้านการเรียนการ
สอนในอนาคต (ปีงบ 2561-2563) 
    3.3) แผนการเปิดให้บริการทางการแพทย์ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
ปีงบ 2561-2563 (ตึก IPD 8 ชั้น) 
    3.4) รายชื อแพทย์เฉพาะทางที ก่าลังศึกษาอยู่ 8 ราย 
    3.5) ข้อมูลการเรียงล่าดับสาขาที ต้องการตามความจ่าเป็นเร่งด่วนต่อภาระงานด้าน 
การเรียนการสอนและภาระงานด้านบริการทางการแพทย์ ส่าหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์เฉพาะทางและแพทย์ที เป็น
นักเรียนทุนในสาขาที ต้องการ ในปีการศึกษา 2561-63  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
 

ประเด็นพิจารณา 
 เพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที  
......../ 2560 เรื อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื อรับทุนศึกษาต่อแพทย์ประจ่าบ้าน ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีการศึกษา 2561 ตามสาขาที ต้องการตามความจ่าเป็นเร่งด่วน
ต่อภาระงานด้านการเรียนการสอนและภาระงานด้านบริการทางการแพทย์ ส่าหรับแพทย์ใช้ทุน ในปีการศึกษา 
2561  เพื อมอบหมายคณะกรรมการชุดดังกล่าวฯ จักได้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา(ร่าง) ประกาศฯ รวมถึงให้
ปรึกษาหารือกองกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้น าเกณฑ์ WFME มาประกอบการก าหนดสาขาที่
ต้องการ ทั้งนี้ให้เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
 
ปิดประชุม 13.35 น.  

      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/๒๕60 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560    

 

                                                     
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


