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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 9/๒๕60 วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ   
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.พลากร สืบส าราญ   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
6. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เลขานุการ 
7. นางสาวลภัส  ยิ่งยืน   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ (ลาพักผ่อน) 
2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ (ไปราชการ) 
3. นางสาววลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ (ลาป่วย) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 
4. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
5. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ 
ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  4   เรื่อง มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 

กองแผนงาน  แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 1094  ลงวันที่  15  กันยายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

1.2  เรื่อง ผลการประชุม MedResNet 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
  คณบดีแจ้งผลการประชุม MedResNet เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
รายงานงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาขาดทุน 13 ล้านและองค์กรก าลังจะไปต่อไม่ไหว ด้วยปัจจัยหลายอย่าง
และแหล่งเงินทุนในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง จึงใคร่ขอให้คณบดี และรองคณบดีแต่ละ
สถาบันเข้าร่วมเพ่ือช่วยตัดสินใจเรื่องนี้ต่อไป ว่าจะ แก้ไขอย่างไร ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ รพ.จุฬา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  สรุปรายงานผลการประชุมและแผนการปรับรูปแบบการท างานของ MedResNet 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือทราบผลการประชุม Med ResNet 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

1.3  เรื่อง ร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้าน  
       สุขภาพ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวนัที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน  
       คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ า กรุงเทพฯ 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดีแจ้ง ร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซอย
รางน้ า กรุงเทพฯ  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” 
ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ า กรุงเทพฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือทราบร่างก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซอย
รางน้ า กรุงเทพฯ 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม รองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษาและหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการน าเรื่อง DHS น าเสนอ ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมประชมุให้แจ้งทีคุ่ณณรัญญา มีชัย 

 

1.4 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 
      แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 

คณบดีแจ้ง ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มี 3 เรือ่ง ดังนี้ 

1. CPIRD ขอรับงบประมาณไปยังรัฐบาล ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2 ปี ที่เหลือก็ให้เป็น
หน้าที่ของรัฐบาลชุดหน้าพิจารณา 

2. การติดตามแพทย์ใช้ทุนของโครงการ CPIRD 
3. ระบบการวิจัยในด้านแพทยศาสตรศึกษา และระบบการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบ

การศึกษาท าร่วมกันกับ MedResNet และ ศสช. 
มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษารับผิดชอบการติดตามแพทย์ใช้

ทุนของโครงการ CPIRD 
 

1.5 เรื่อง ก าหนดการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมทอแสง 
     โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ  

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง คณบดี 
 คณบดีแจ้งก าหนดการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมทอ

แสงโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยได้เชิญ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ และนายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  
ร่วมเป็นวิทยากร จึงขอให้อาจารย์และบุคลากรจ านวน 50 ท่าน ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วม
ประชุมและส่งแบบตอบรับที่คุณณรัญญา มีชัย ภายในวันที่ 24 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบคุณณรัญญา มีชัย ส่งหนังสือเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาล 50 
พรรษาเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560  
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นางสาวณรัญญา มีชัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย วาระพิเศษ  
                              ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นางสาวณรัญญา มีชัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 
 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน 2 เรื่อง 
4.1.1 เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน
สนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 8 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,383,900.00 บาท 
ล าดับ ชื่อข้อเสนอวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ 
  การวิจัยประยุกต ์    

1 การตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม ์Klebsiella pneumoniae 
cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ด้วย
เทคนิค real time polymerase chain 

ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต 300,000 

2 ผลของสารสกดัเพกาต่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและ
การแสดงออกของยีน aggrecanase1 ในเซลล์กระดูกอ่อน 

ดร.วัลวสิาข์  สุวรรณเลิศ 297,000 

3 การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia 
pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง 

นายวัชรพงษ์  แสงนิล 300,000 

4 การศึกษาฤทธ์ิของสารอนุพันธ์ของ Isoliquiritigenin จากดอก
ทองกวาวในการชะลอการเติบโตของซีสต์ในถุงน้ าในไต 

ดร.เชาวลติ  ยั่วจิตร 299,200 

 
การวิจัยพ้ืนฐาน 

 

  

5 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
เจริญและความรุนแรงของเช้ือเลปโตสไปร่าที่คดัแยกมาจากหนู
ธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณ ี 299,200 

6 ระดับคอมพลีเมนท์ C3 และการแสดงออกของ CD55 และ 
CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการ
แตกต่างกัน 

ดร.รสริน  การเพียร 299,200 

7 ความชุกของโรคติดเชื้อปรสติในประชากรต าบลก่อเอ้ อ าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.จิตติยวดี  ศรีภา 300,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ 
8 ผลของสารสกดัใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงท่ี

ถูกเหนี่ยวน าให้เซลลต์ับได้รับการบาดเจ็บจากเอทานอล 
นส.รัตติยา  ทองรุ่ง 289,300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,383,900.00 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพ่ือทราบโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

4.1.2 เรื่อง โครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับ
การอนุมัติทุนสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 14 โครงการ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,610,600.00 บาท 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมารจัดสรร 

1 การพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนเพื่อป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินในโรงเรยีนเครือข่าย มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา 75,300.00 

2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ ครั้ง
ที่ 5  

ดร.อนุวัตร  ภญิญะชาต ิ 150,000.00 

3 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

นางจิราภรณ์  หลาบค า 100,000.00 

4 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตด ี 100,000.00 
5 บริการตรวจเช้ือเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝา้ระวังและป้องกัน

โรคเลปโตสไปโรสสิ 
ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตด ี 100,000.00 

6 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมสี่วนร่วม นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ ์ 100,000.00 
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผลแกไ้ขความผิดพลาด 

ของตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด 
ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต 100,000.00 

8 สัมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต 224,000.00 

9 ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท พญ.ศุทธินี  ธิราช 123,800.00 
10 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

อีสานใต ้
นายสมเจตน์  ทองด า 100,000.00 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสขุภาพประจ าครอบครัว
เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนือ่งยั่งยืน ต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

ดร.อารี  บุตรสอน 100,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมารจัดสรร 

12 โครงการส่งเสริมจดัการสิ่งแวดล้อมและประกวดบา้น
ตัวอย่างบ้านน้อยเจรญิ หมู่ที่ 9 ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.อารี  บุตรสอน 50,000.00 

13 เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 9  ผศ.ดร.มารุตพงษ์  ปัญญา 87,500.00 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด.เพื่อเข้าสูโ่รงเรียน

ต้นแบบความปลอดภยัด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ 200,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610,600.00 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      เพ่ือทราบโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจ านวน   3 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และ
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้มี
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ขออนุมัติเงินรายได้
วิทยาลัยฯ จ านวน 560,000 บาท เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ ได้จัดท าโครงการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
จัดประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ” ดังนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้จัดท าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
วิจัยเงินรายได้ วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยของ
อาจารย์ ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง 
    วิชาการ” 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ วิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ วิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1.2 เรื่อง เรื่อง ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

จากการส ารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 นั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดพ้ืนที่ตาม
กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 
2560  
   งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้คัดเลือกโครงการบริการวิชาการท่ีมีพ้ืนที่ด าเนินการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้มแข็ง และสุขภาพที่ยั่งยืนแก่ชุมชน 
โดยก าหนดพื้นท่ีการด าเนินงานในต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวาง และต าบลโพธิ์ใหญ่ รวมถึงการ
ด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อ
การติดตามและประเมินผลกระทบต่อชุมชนได้ รวมถึงด้านการอบรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่
ชุมชน สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นงานส่งเสริมการวิจัยฯ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ เพื่อการ
ติดตามและการน าไปใช้ประโยชน์ของการให้บริการวิชาการแก่สังคม (เอกสารแนบ: แผนกิจกรรมและตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับระดับโครงการ) 
แผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
   งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้จัดท าแผนจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมี 3  
ประเด็นดังนี้  
    1. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และนักศึกษา เช่น 1) บรรจุกิจกรรม 
ใน มคอ. 3 2) นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ออกเก็บข้อมูล ให้ความรู้ บริการตรวจต่าง ๆ เป็นต้น  
3) นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการออกพ้ืนที่และการบริการประชาชนนอกห้องเรียน 
   2. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย หรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และการน าเสนอบทความในงาน
ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น 
   3. การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชน และประชาชน ให้มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ต่อชุมชน องค์กร หรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับต่อไปยังคนอ่ืนๆ ได้ 
  ซึ่งได้เสนอแผนโครงการบริการวิชาการ ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการด้านใด 
ด้านหนึ่ง แต่ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ที่ก าหนดไว้ โดยมีแผนและตัวชี้วัดดังนี้  
(เอกสารแนบ: แผนและตัวบ่งชี้วัดการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
1. แผนกิจกรรมและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับระดับโครงการ  

  2. แผนและตัวบ่งชี้วัดการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการประเด็นเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัด และการด าเนินงานให้ส าเร็จตามตัวชี้วัด โดยใช้ปญัหา
ชุมชนเป็นเป้าหมายจัดกิจกรรม และมีการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์และได้รับความสนใจของ
ประชาชน 

2. พิจารณา โครงการบริการการแก่สังคม เรื่อง “พัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซ่ึงด าเนนิการใน
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร ได้รู้จักการป้องกันและความ
ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ด้านจัดการขยะด้านอาหารปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรเพิ่มกิจกรรมในการดูแลความปลอดภัยของ
สนามเด็กเล่น และด้านห้องเรียนปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

3. ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จและประเมินผลส าเร็จในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ตัวชี้วัดในการประเมินควรเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ และสามารถน าผลการประเมินไปต่อยอด

ได้  
2. มอบงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” ซ่ึงด าเนนิการในกลุม่เป้าหมาย คือนักเรียน ครู ในโรงเรยีนเครือข่ายพันธมิตร ได้
รู้จักการป้องกันและความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ด้านจัดการขยะด้านอาหาร
ปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรเพิ่มกิจกรรมในการ
ดูแลความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น และด้านห้องเรียนปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อ
นักเรียน ครู และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. มอบงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพึ่ง
ตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบงานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการฯ ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1.3 เรื่อง ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
         ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
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2/2560 ได้ก าหนดกิจกรรม 3 โครงการ และได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท และก าหนดผู้รับผิดชอบ  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
โครงการนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้ติดตามและรายงานผลส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการดังนี้ 
(เอกสารแนบ: ผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัด และการด าเนินงานให้ส าเร็จตามตัวชี้วัด  
2. พิจารณา โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบ

สี่ บุญข้าวประดับดิน ปี 5 ในครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2561 ให้อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและการเข้าร่วมให้มากข้ึน เพราะจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีของอีสานร่วมกับ
ประชาชน 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
1. ตัวชี้วัดในการประเมินควรเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ และสามารถน าผลการประเมินไปต่อยอด

ในการเรียนการสอนได้  
2. ควรมีการประชุมสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเข้าร่วมให้มากขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ ในส่วนของประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นั้น จะพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 

วาระท่ี 5.2  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง รายงานผลประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (น าเสนอแทน) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย                                  
ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 นั้น 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานจากผู้บริหาร และหน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- (ร่าง) รายงานผลประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (SAR) 

          หมายเหตุ : ส าเนาแจกในวันประชุมกรรมการประจ าฯ   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) SAR รายงานผลประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) SAR รายงานผลประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 
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วาระท่ี 5.3  งานบริหารบุคคล มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง 5 ปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
     จ านวน 6 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

ตามที่ คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 ราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการจัดท าสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 นั้น 
 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง 5 ปี ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ราย มีดังนี ้
  1. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 4 ราย คือ 
   1.1 นายปรีดา ปราการกมานันท์  ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
   1.2 นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ  ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
   1.3 นายกิตติ เหลาสุภาพ   ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
   1.4 นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา  ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
  2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 2 ราย คือ 
   2.1 นางสาวกนกอร กรินรักษ์  ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
   2.2 นางสาวเบญจพร โคตรแก้ว  ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ 
   1.1 ควรมีประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ให้เป็น
แนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบเพื่อยื่นขอประเมิน 
   1.2 เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาควรมี
แนวคิดสร้างสรรค์ และน ามาประยุกต์ใช้ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ 
   1.3 องค์ประกอบที่ ๓  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการสอน ในแบบฟอร์ม
การประเมินมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินของผู้สอนร่วม วิทยาลัยฯ ควรปรับแนวทางปฏิบัติในการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินต่อสัญญาในข้อดังกล่าว 
   1.4 ควรปรับปรุงแบบฟร์อมในการให้คะแนนให้ชัดเจนในการกรอกคะแนน 
   1.5 ควรมีผลประเมินการสอน เพ่ือประกอบให้ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   2.1 คณะกรรมการฯ มอบให้งานบริหารบุคคล สอบถามกองการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การยื่นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ว่าควรมีคู่มือการปฏิบัติงานประกอบหรือไม่  
   กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งว่า ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินผล
ปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 ไม่ได้
ก าหนดไว้ แล้วแต่คณะ/วิทยาลัยฯ เห็นควรก าหนดได้ 



11 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพ่ือทราบ และพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 ข้อเสนอจากท่ีประชุม 

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี (อ.กิตติ) หัวหน้ากลุ่มวิชา  

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบตามก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
ตามให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ 

 

5.3.2 เรื่อง ผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

      ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

- น าเสนอข้อมูลในที่ประชุม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- บันทึกข้อความที่ 0529.16.1.9/2315 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับรองผลงานทาง

วิชาการ ราย นายกิตติ เหลาสุภาพ 

 - บันทึกข้อความที่ 0529.16.1.9/2353 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560  เรื่อง รับรองผลงานทาง
วิชาการ ราย นางสาวจิตติยวดี ศรีภา 

 - บันทึกข้อความที่ 0529.16.1.9/2314 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560  เรื่อง รับรองผลงานทาง
วิชาการ ราย นายปรีดา ปราการกมานันท์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 

 
  

 

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 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                 ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ แจ้งเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 น. 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้จัดประชุมครั้งที่ 10/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 น. 

 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
ไม่มี   

 

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง การเตรียมตัวขอรับการประเมินเพื่อรับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

สืบเนื่องจากแผนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2561-2564 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้
รับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ านวน 32 คน 
และจากผลการตรวจประเมิน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2560 และทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้แจ้งผลยืนยันจ านวนนักศึกษาแพทย์ที่สามารถรับได้ 
คือ 20 คนเท่าเดิม เนื่องจากจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และ เกณฑ์การเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดโดยแพทยสภา 
พบว่ามีอาจารย์บางสาขาวิชามีจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์ดังกล่าวนั้น งานวิชาการจึงได้ท าการส ารวจข้อมูลความ
พร้อมของอาจารย์ชั้นปรีคลินิก เพ่ือเตรียมการรับการตรวจประเมินที่จะมีขึ้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
พบว่า สัดส่วนจ านวนอาจารย์ชั้นปรีคลินิก ต่อนักศึกษาแพทย์ เป็น 1:2, 1:2.73, 1:3.43, 1:3 และ 
1:3.125 ในปีการศึกษา 2561, 2562, 2563,2564 และ 2565 ตามล าดับ ในส่วนของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นจ านวนเท่าเดิม คือ 48 คนต่อปี ซึ่งจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเกณฑ์ดังกล่าวที่ประกาศมาภายหลัง ในส่วนของผลการประเมินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษนั้น เนื่องจากมีข้อแตกต่างในการประเมินโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับการตีความ
คุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงขอหารือที่ประชุมถึงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการตรวจประเมินโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบงานบริการการศึกษาท าหนังสือหารือไปยัง กสพท. เกี่ยวกับเกณฑ์
ของอาจารย์ช้ันคลินิกที่ต้องจบแพทย์กี่ปีจึงจะสามารถสอนนักศึกษาแพทย์ได้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

วาระท่ี 6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.5.1 เรื่อง (ร่าง) นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศทาง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้จัดประชุมเพ่ือจัดท า (ร่าง) นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพฯ  จึงขอเสนอ (ร่าง) นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ที่คณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศทางฯ ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา 
ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ ดังกล่าว  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาพิจารณา (ร่าง) นโยบายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาที่           
อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  

 

วาระท่ี 6.6 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

 เนื่องจากทางกองแผนงาน แจ้งการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท าสรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียด ดังนี้  

1. งบค่าจ้างชั่วคราว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  จ านวน 3 ท่าน  
จ านวนเงิน 1,290,480 บาท 

2. เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่) กรอบนักเรียนทุน จ านวน 12 อัตรา  
จ านวนเงิน 4,200,000 บาท 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 323,549,100 บาท ) 
3.1 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน จ านวน 65 รายการ จ านวนเงิน 18,537,800 บาท  
3.2 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์     จ านวน 60 รายการ จ านวนเงิน 20,011,300 บาท  
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ จ านวนเงิน 195,000,000 บาท 
3.4 ค่าก่อสร้างอาคารโภชนาการ 1 รายการ จ านวนเงิน 90,000,000 บาท 

4. เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่) แผนงานการให้บริการทางการแพทย์  
จ านวน 25 อัตรา จ านวนเงิน 6,843,600 บาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. เอกสารแนบ 1  งบค่าจ้างชั่วคราว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์   
2. เอกสารแนบ 2  เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่) กรอบนักเรียนทุน 
3. เอกสารแนบ 3  ค่าครุภัณฑ์ 
4. เอกสารแนบ 4  ค่าสิ่งก่อสร้าง  
5. เอกสารแนบ 5  เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่) แผนงานการให้บริการทางการแพทย์  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบสรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

เพ่ือน าเสนอกองแผนงานต่อไป     
มติที่ประชุม    เห็นชอบสรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562   มอบงานแผนและงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง     
 

วาระท่ี 6.7 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.7.1 เรื่อง ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60-30 ก.ย. 60) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าหนดให้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560) ภายในวันที่  
18 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้การเพ่ิมค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ  
 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 วันที่ 18 กันยายน 2560 

เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 
 

ให้บุ คลากรสายวิชาการทุกท่าน จัดท าแฟ้มภาระงานส่งผู้บั งคับบัญชา โดย
ประกอบด้วย 
1. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.2)  
2. แบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.3) 
3. ผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ 
หมายเหตุ : หากท่านใดไม่ส่งเอกสารในข้อ 1-3 จะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 

2 วันที่ 18 กันยายน 2560 

เวลา 16.00 น.-16.30 น. 
ผู้บังคับบัญชา รวบรวบส่งแฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มายังงานบริหาร
บุคคลเพื่อให้คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน 

3 วันที่ 19-20 กันยายน 2560 

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

 
4 วันที่ 18 กันยายน 2560 

 
 

งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน เพื่อ
กรอกแบบประเมิน ดังนี้ 



15 
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ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) ประเมิน
ตนเอง 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) ประเมิน
โดยคณะกรรมการ 

หมายเหตุ : 1. ค าว่า “ประเมินโดยคณะกรรมการ” หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือน 

                  ร่วมงาน 

               2. ให้บุคลการสายวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืนงานบริหารบุคคล  
                   ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560  
 

5 วันที่ 25 กันยายน 2560 งานบริหารบุคคล จะจดัส่งเอกสารแบบประเมินใหผู้้บังคับบัญชาของบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อกรอกแบบประเมิน ดงันี ้
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาย
วิชาการ (แบบ ปม.4) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) ประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชา 

3. แฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

หมายเหตุ : ให้ผู้บังคับบัญชาจัดส่งคืนงานบริหารบุคคล  
               ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 

 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 
2560 

งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ทุกท่าน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ดังนี้ 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.3) 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
ประเมินตนเอง 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : 1. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน แนบแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ปม.2) พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน  
1 งาน หรือ 1 ขั้นตอน 
              2. หากท่านใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่ขอรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 
               3. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้บังคับบัญชา
ในวันที่ 22 กันยายน 2560 

2 วันที่ 25 กันยายน 2560 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรที่ได้รับเสนอช่ือในการ
ประเมินเพื่อนร่วมงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี ้
1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
ประเมินโดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ :1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 
                2. ให้บุคลการสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืนงานบริหารบุคคล 
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ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 
3 วันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ส่งแบบประเมินผลของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่กรอกผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว กลับคืนงานบริหาร
บุคคลเพื่อจักได้ด าเนินการประมวลผลต่อไป ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 

หมายเหตุ : 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ รอบครึง่ปีหลงั (1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560)  
                   จะใชร้ะบบเอกสารเหมือนเดิม  
              2. การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการเท่าน้ัน  
              3. การรับ-ส่ง เอกสารทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกครั้ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือทราบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ของ
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

วาระท่ี 6.8 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา   จ านวน  6 เรื่อง ดังนี้  
6.8.1 เรื่อง การก าหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นใน 

               การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/2639 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก าหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละระดับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จ านวน 6 ต าแหน่ง ได้แก่ 
  1. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
   1.1 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
   1.2 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
  2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
   2.1 นักรังสีการแพทย์ 
   2.2 นักเทคนิคการแพทย์ 
   2.3 นักกายภาพบ าบัด 
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   2.4 เภสัชกร 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานีได้
ด าเนินการก าหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.14/01849 ลงวันที่  
13 กันยายน 2560 ดังนี้ 
1. ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
 1.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช านาญงานพิเศษ 2 3 3 3 
ช านาญงาน 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
 

 1.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
 
2. ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
 2.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห ์ ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช านาญงานพิเศษ 2 3 3 3 
ช านาญงาน 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 2 
 
 2.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การค านวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ช านาญงานพิเศษ 3 3 2 2 2 2 
ช านาญงาน 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
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3. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
 3.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิด
วิเคราะห ์

การมอง
ภาพรวม 

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 

ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

ช านาญงาน 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 2 

 
 3.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 

ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ 4 4 3 2 2 3 

ช านาญการพิเศษ 3 3 3 2 2 3 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 

4. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
 4.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิด
วิเคราะห ์

การมอง
ภาพรวม 

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 

ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 2 
 

 4.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ 4 4 2 2 2 3 
ช านาญการพิเศษ 3 3 2 2 2 3 
ช านาญการ 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 
 
5. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
 5.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิด
วิเคราะห ์

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การคิดสร้างสรรค์  
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 
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ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 2 
 

 5.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ 4 4 2 2 2 3 
ช านาญการพิเศษ 3 3 2 2 2 3 
ช านาญการ 2 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 
 
6. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งเภสัชกร 
 6.1 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับต าแหน่ง การคิด
วิเคราะห ์

ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การคิดสร้างสรรค์  
(การด าเนินงานเชิงรุก) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนงาน 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 

ช านาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 2 
 

 6.2 ระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง ความรู ้ ทักษะ 

ความสามารถท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร ์

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การจัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ 4 4 2 2 2 3 

ช านาญการพิเศษ 3 3 2 2 2 3 

ช านาญการ 2 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 2 2 2 2 2 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการก าหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบการก าหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ต าแหน่ง มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
6.8.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

  จัดระบบสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และข้ันตอน 
  การขอรับสวัสดิการบุคลากร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 
 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 
      (ร่าง) 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
-------------------------------------------                                                  

 เพ่ือให้การบริหารจัดการสวัสดิการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นขวัญก าลังในในการปฏิบัติงาน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2533 ประกอบความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 และความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดดิการ พ.ศ. 2558 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 3679/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดี
และผู้อ านวยการส านักปฏิบัติราชารแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่.......................ลงวันที่............. .............จึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีจัดระบบสวัสดิการบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.............................................. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  

  ประกาศ ณ วันที่......................................... 
 
 
                                (.......................................................) 
                                                            ………………………………………………… 
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เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่....................... 

ลงวันที่...................................... 
ประเภทบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หมายเหตุ 

ค่าพวงหรีด 
(บาท) 

ค่าเป็น
เจ้าภาพสวด 

(บาท) 

ค่าช่วยงาน
มงคลสมรส 

(บาท) 

ค่าช่วยงาน
อุปสมบท 

(บาท) 

ค่าของ 
เยี่ยมคลอด 

(บาท) 

ค่าของ 
เยี่ยมป่วย 

(บาท) 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
    1.1 อธิการบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
    1.2 รองอธิการบด ี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
    1.3 ผู้ช่วยอธิการบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
    1.4 คณบดี/รองคณบดี 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
    1.5 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านัก 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
    1.6 ผู้อ านวยการกอง 1,000 2,000 - - - -  
2. บุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม 1 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
3. บุคลากรสังกัดคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
    3.1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
          ลูกจ้างประจ า              
    3.2 ลูกจ้างชั่วคราว 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
4. บุคคลในครอบครัวของบุคลลตาม 3  1,000 2,000 - - - -  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีอุปการะคุณต่อวิทยาลัยฯ 
   5.1 นายกสภามหาวิทยาลัย 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
   5.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
   5.3 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
   5.4 หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
6. บุคคลอื่นๆ  ให้เสนอคณบดี หรือบุคคลท่ีคณบดีมอบหมายพิจารณาเป็นรายกรณี 

หมายเหตุ :  1. บุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม 1 หมายถึง บิดา - มารดา และ สามี – ภรรยา 
2. บุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม 3 หมายถึง บิดา - มารดา และ สามี – ภรรยา 
3. กรณีเยี่ยมป่วย ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้น 
4. ในกรณีเยี่ยมป่วย และเยี่ยมคลอด มอบแต่ละกลุ่มวิชา หรือส านักงานเลขานุการ  

เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดหาของเยี่ยมให้กับบุคลากรในสังกัด โดยวงเงินไม่เกิน 1,000.-บาท 
 

ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการบุคลากร 
  1. หากหน่วยงานใดในสังกัดวิทยาลัยฯ มีผู้ประสงค์จะขอรับสวัสดิการบุคลากรให้หัวหน้าหน่วยงาน
หรือตัวแทน ด าเนินการแจ้งมาที่งานบริหารบุคคล เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัยฯ  
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
  2. เอกสารที่จะต้องน าส่งงานบริหารบุคคล เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัยฯ 

ล าดับที ่ หมวดรายการ จ านวนเงิน/
คน 

เอกสารประกอบการเบิก จ านวนเอกสาร
ที่ต้องแนบ 

1 ค่าเป็นเจ้าภาพสวดพระ
อภิธรรมศพ 

2,000 บาท  - การ์ดงานฌาปนกิจศพ (ถ้ามี) 
 - ส าเนาใบมรณะ (โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 

1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
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ล าดับที ่ หมวดรายการ จ านวนเงิน/
คน 

เอกสารประกอบการเบิก จ านวนเอกสาร
ที่ต้องแนบ 

   **หมายเหตุ : เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 - ใบส าคัญรับเงินของผู้เกี่ยวข้อง 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง  
(โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 

 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

2 ค่าช่วยงานมงคลสมรส 1,000บาท  - การ์ดงานมงคลสมรส  
 - ส าเนาทะเบียนสมรส (โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
   **หมายเหตุ : เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 - ใบส าคัญรับเงินของผู้เกี่ยวข้อง 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง  
(โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 

1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

3 ค่าของเยี่ยมคลอด 1,000บาท  - ส าเนาสูติบัตรของบุตร (โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
 - ใบนัดคลอดบุตร (โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
   **หมายเหตุ : เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
 

4 ค่าช่วยงานอุปสมบท 1,000บาท  - การ์ดงานอุปสมบท  
 - ใบส าคัญรับเงินของผู้เกี่ยวข้อง 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง  
(โดยรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 

1 ฉบับ 
1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

5 ค่าของเยี่ยมป่วย 1,000บาท  - ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ 
6 ค่าพวงหรีด  1,000 บาท  - ใบเสร็จจากร้านค้าที่ซื้อพวงหรีด โดยต้องระบุช่ือ-ที่อยู่ ของ

ร้านค้าให้ชัดเจน พร้อมเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
1 ฉบับ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
ประกอบความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วน
งานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 และความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดดิการ พ.ศ. 2558 และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 3679/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดีและ
ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติราชารแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.8.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบ 

      พัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และขั้นตอนการใช้งบประมาณ
      พัฒนาบุคลากร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 
 เพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหารบุคคล 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 
      (ร่าง) 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

-------------------------------------------                                                  
 เพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 ประกอบ
กับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 9 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่.................ลงวันที่..........................จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ประสงค์จะขอไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ มีดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ 
  1.1 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและ 
        บริการวิชาการ 

2. บุคลากรที่ขอไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูก

สอบสวน 
2.2 ผู้ที่ขอไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต้องปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2.3 กรณี “ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย” สามารถขอไปเพ่ิมพูนความรู้

และประสบการณไ์ด้ ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ หน่วยงานต้นสังกัด 
2.4 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  โดยไม่มีการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน  3 ครั้ง  
2.5 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และมีการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการหรือเป็นวิทยากร ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
2.6 กรณีการขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ข้อ 2.1-2.5 ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และงานประจ าโดยมอบงานบริหาร
การศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล  

3. หากระยะเวลาในการไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 1-3 เดือน ให้ท าได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ของปีการศึกษานั้น ๆ หากนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี 
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4. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 เจ้าของเรื่องท าบันทึกขออนุมัติ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4.3 งานบริหารบุคคลตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล/คุมยอด เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอคณบดี 
4.4 คณบดีพิจารณาอนุมัติ หรือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ (กรณีที่ต้องผ่านความ 
      เห็นชอบจากอธิการบดี)  
4.5 งานบริหารบุคคลจัดท าหนังสือค าสั่งและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. เมื่อครบก าหนดการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 ภายหลังกลับมาแล้วให้จัดท ารายงาน และน าเสนอสาระส าคัญของความรู้ที่ได้ต่อ 

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและรับทราบ ภายใน 15 วัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
5.2 กรณีท่ีไม่ส่งรายงานภายในก าหนด 15 วัน วิทยาลัยแพทย์ฯ จะด าเนินการ ดังนี้ 

5.2.1 ตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเป็น  
        ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

6. เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโดยก าหนดวงเงินตามจ่ายจริงในทุกหมวดดังมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ส าหรับผู้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
 -  สายวิชาการ 15,000.- บาท/คน/ปี  
 -  สายสนับสนุนวิชาการ  10,000.- บาท/คน/ปี  

-  หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ก าหนด ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ตามมติประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีก าหนดใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 

7. เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ โดยก าหนด
วงเงินตามจ่ายจริงในทุกหมวด โดยมีจ านวนเงินสนับสนุน ไม่เกิน 10,000 บาท/ปี และสนับสนุนเฉพาะชื่อที่ 
1 เท่านั้น 

8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ 
     อนึ่ง ในการสนับสนุนงบประมาณแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละปีของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.............................................. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
 

   ประกาศ  ณ วันที่........................................................ 
 
 
                                (.......................................................) 
                                                            …………………………………………………  

ขั้นตอนการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
 1. เจ้าของเรื่อง จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการ เพ่ือขอเดินทางไปราชการ ตามแบบฟอร์ม (บค.1)   
     ผ่านผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
 2. กรณีได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ให้จัดท าเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู)  
     และสัญญายืมเงิน พร้อมแนบแบบฟอร์ม (บค.1) ส่งงานบริหารบุคคล (น.ส.กนกอร กรินรักษ์)  
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     ลงทะเบียนรับ  
 3. งานบริหารบุคคล (น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ) ตรวจสอบข้อมูล คุมยอดงบประมาณ และน าเสนอ 
     คณบดีพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  โดยส่งผ่านงานเลขานุการ 
 4. กรณีคณบดีพิจารณาอนุมัติแล้ว งานเลขานุการจัดส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ มายังงานบริหารบุคคล 
     เพ่ือเก็บส าเนาแบบฟอร์ม (บค.1) ไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการกรอกฐานข้อมูลบุคคลนั้นๆ ลงใน 
     ระบบ I-UBU แล้วส่งงานการเงินเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (คุมยอด/อนุมัติหลักการ/จ่ายเช็ค) 
 5. ผู้ได้รับการอนุมัติเดินทางไปราชการ 
 6. ภายหลังการเดินทางกลับมาต้องส่งรายงานผลการไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามแบบฟอร์ม 
     (บค.1.1) มาพร้อมเอกสารการเบิกจ่าย ภายใน 15 วัน หากงานการเงินตรวจสอบเอกสารไม่พบ 
     การรายงานผลการไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามแบบฟอร์ม (บค.1.1) ในการเดินทางไป 
     ราชการครั้งต่อไป จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเป็นระยะเวลา 
     อย่างน้อย 1 ปี ตามประกาศวิทยาลัยฯ ก าหนด 
** หมายเหตุ :  บุคลากรที่ไม่ได้ใช้งบประมาณโครงการที่งานบริหารบุคคลจัดสรรไว้ ให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ปกติไม่ต้องส่งแบบ (บค.1) ผ่านงานบริหารบุคคล โดยให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วส่งมาที่
งานบริหารบุคคลเพ่ือเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการกรอกฐานข้อมูลบุคคลนั้นๆ ลงในระบบ I-UBU 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 9 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มอบงานบริหารบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

6.8.4 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
         การสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติ
อนุมัติการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาที่  2  
ปีการศึกษา 2560 และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 



26 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 
 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ 

  1.1 เป็นคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้ท าการสอน 

        มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรอง 

  1.2 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี รองคณบดี หรือหัวหน้าสาขาวิชา 
  1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือความผิดทางจรรยาบรรณ 
        หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
  2.1 ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจ าสังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 3. วิธีการเสนอชื่อ และการสรรหา 
  3.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ วันที่.......................................  
        หากต้องการทักทวงรายชื่อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ให้ทักทวงไปท่ี 
        กรรมการและเลขานุการการด าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        ภายในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลา.............................. ............................... 
  3.2 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 1 ชื่อ โดยระบุข้อมูลประวัติและผลงานที่โดดเด่น 
        โดยส่งชื่อที่กล่องรับการเสนอชื่อได้ที่งานบริหารบุคคล ในวันที่.......................................
        ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
        **ส าหรับอาจารย์ที่ลาศึกษาให้ส่งการเสนอชื่อมาที่ E-mail : jira_260@hotmail.com 
           (นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ) ภายในวันที่.....................ตั้งแต่เวลา....................... ...... 
  3.3 คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อ ตามท่ีผู้มีสิทธิเสนอชื่อไดเ้สนอมา 
        ในวันที่.......................................เวลา ................................................................  
  ** หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อเสนอมา  
โดยเรียงล าดับตามความถี่ ตั้งแต่ล าดับที่ 1-4 เท่านั้น 
  3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
         ในวันที่........................................................... .. 
  3.5 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ลงคะแนน (แบบลับ) ที่งานบริหารบุคคล ในวันที่............................. 
        เวลา...................................................  
  3.7 คณะกรรมการสรรหาเปิดกล่อง เพ่ือเรียงล าดับความถี่รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างน้อย 
        2 คนขึ้นไป เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       ในวันที่..................................................เวลา............................................................... .... 
 

ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 งานบริหารบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 ผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็น
หัวหน้ากลุ่มวิชา (ต้องผ่านการสอนมาแล้ว 4 ปี) 

- 
 

mailto:jira_260@hotmail.com
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ขั้นตอนที่ 2 งานบริหารบุคคล 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการสรรหาหัวหน้า
กลุ่มวิชา 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
หมายเหตุ : ต้องก าหนดวัน เวลา ในการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 

- 

ขั้นตอนที่ 3 งานบริหารบุคคล อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เสนอชื่อพร้อมประวัติและ
ผลงานของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศข้ันตอนที่ 2 เพียง 
1 ชื่อเท่านั้น  
หมายเหตุ : แบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกรับได้ที่งานบริหารบุคคล 

อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาสาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 4 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูล และเรียงล าดับ 1 - 4  คณะกรรมการสรรหา 

ขั้นตอนที่ 5 งานบริหารบุคคล ให้อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเสนอชื่อลงคะแนนแบบลับ อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาสาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 6 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการสรรหานับคะแนน เรียงล าดับ 1 - 2 เพ่ือเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการสรรหา 

ขั้นตอนที่ 7 งานบริหารบุคคล คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีมติเสนอแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา  
 

คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มาตรา 30 ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชา หรือ
แบ่งหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและจะให้มีรองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รวมทั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งรองของต าแหน่งดังกล่าวนั้น ให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ท าการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และ
รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้อธิการบดี 
แต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดี  
 หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 เมื่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  
พ้นจากต าแหน่งด้วย  
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชา หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
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วัน หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหา
หัวหน้ากลุ่มวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
พ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าการสรรหาจะเสร็จสิ้น 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

สรรหา หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
๒. แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา  
๓. แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แบบลับ) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีเจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
 3. พิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
 4. พิจารณาแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แบบลับ) 

มติที่ประชุม    1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา 
ยกเว้นหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ลาออก มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  

  2) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  3) เห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 

  4) เห็นชอบแบบฟอร์มบัตรลงคะแนนการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (แบบลับ) 

 

6.8.5 เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  
      เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 
 - น าเสนอข้อมูลในที่ประชุม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า การจ้างบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปีหรือไม ่  
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 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
   (๒) พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   (๓) กรณีการจ้าง ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 
  ข้อ ๕ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับพนักงาน 
               (๑) อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือน
หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นรายกรณี 
      (๒) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวกฎหมายให้พนักงานได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   3. ข้อ 9 ข้อบังคับส่วนงานภายใน 2554 ก าหนดว่า ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของคณะตามวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของคณะ และให้มีรองคณบดีคนหนึ่ง
หรือหลายคนก็ได ้เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย  
   คณบดีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดท าการสอนหรือมีประสบการณ ดานการบริหารมา
แลวไม่นอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองรองคณบดีนั้น ให้
อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอนตามค าแนะน าของคณบดี 
   4. มาตรา 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ก าหนดว่า คณบดีและรอง
คณบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดท าการสอนหรือมีประสบการณ์ ดานการบริหารมาแลวไมนอยกว่าสี่ปใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ราย นายแพทย์ธวัติ บุญไทย 
๒. แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (TOR) ราย นายแพทย์ธวัติ บุญไทย 
๓. ส าเนาหนังสือเวียนที่ กค.0406.6/ว104 เรื่อง การเทียบต าแหน่ง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
ราย นายแพทย์ธวัติ บุญไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 คือ นายแพทย์ธวัติ    
บุญไทย ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน 61,040 บาท เงิน
ประจ าต าแหน่งรองคณบดี อัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
 แหล่งงบประมาณ  

๑. อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ใช้จากแหล่ง
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรร

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315171259.pdf
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งบประมาณและกรอบอัตราเพ่ือการบรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ และการจ้าง
บุคลากรทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 20 อัตรา  

๒. ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวกฎหมายให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายก าหนด ใช้
จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิม่ สบพช. (กระทรวงสาธารณสุข) 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร ราย นายแพทย์ธวัติ บุญไทย ต าแหน่ง อาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลบริหารจัดการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 อัตรา
เงินเดือน 61,040 บาท เงินประจ าต าแหน่งรองคณบดี อัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาจัดท า TOR มอบประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์
ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองการสอน 

 

6.8.6 เรื่อง การพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (น าเสนอแทน) 

1. ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2560  นั้น  ที่
ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือให้การบริหารจัดการในภาพรวมของคณะใน
ก ากับเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  

2. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมเนื่องจากภาระงานของ
แผนกต่าง ๆ ที่ให้บริการทางวิชาชีพมีมากขึ้น จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารให้กับ
แผนกต่าง ๆ ซึ่งให้บริการทางด้านวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ห้องปฏิบัติการเทคนิ คการแพทย์ 
กายภาพบ าบัด ศูนย์รังสีวิทยา และทันตกรรม ซึ่งจะช่วยให้งานของแผนกต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่  1/2560   เมื่อวันที่  1  กันยายน  2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการเกลี่ยอัตราก าลังต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานเลขานุการ ไป
ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560  

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเกลี่ยอัตราก าลังต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานเลขานุการ 
รายนางสาวพัชรนันท์  พรหมจันทร์ ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยมอบศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์มอบหมายภาระงานให้ชัดเจน และรายนางสาวจริยาพร ธรรมราช 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในงานเลขานุการ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ยานพาหนะ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 เป็นต้นไป โดยมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารมอบหมาย
ภาระงานให้ความชัดเจน 
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วาระท่ี 6.8 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง ดังนี้  
6.8.1 เรื่อง (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ประจ าปีการศึกษา 2560-2562   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกท้ัง 2 แห่ง พิจารณาส่งรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 -2562 มายังงานบริการการศึกษา เนื่องจากประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 4 กันยายน 2560 ทั้งนี้  งานบริการ
การศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 เรียบร้อยแล้ว   
เอกสารประกอบการประชุม 

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้น
คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560-2562  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 มอบงาน
บริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

วาระท่ี 6.8 งานเลขานุการ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  3 เรื่อง ดังนี้  
6.8.1 เรื่อง การปรับปรุงห้อง Gross เดิม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปประยุกต์และ 
               สถาปัตยกรรม  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
  เนื่องดวยในปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร มีจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนมีพ้ืนที่ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วาระพิเศษ เสนอให้คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม 
ศาสตร  ใช้ห้อง Gross เดิมของวิทยาลัยฯ  เป็นห้องส าหรับการเรียนการสอน 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงห้อง Gross เดิม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.8.2 เรื่อง หารือการเปลี่ยนชื่อตึกกายวิภาคศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่ออาคารกายวิภาคศาสตร์ เปลี่ยนเป็น “ อาคาร 
สมจิตต์ ยอดเศรณ”ี โดยได้หารือกับท่านอธิการบดี และบุตรสาวของอ.สมจิตต์  เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนชื่อตึกกายวิภาคศาสตร์ เป็น  อาคารสมจิตร ยอดเศรณี 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่ออาคารอาคารกายวิภาคศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “อาคารสมจิตต์  
ยอดเศรณี”  มอบคุณลภัส  ยิ่งยืน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

6.8.3 เรื่องการจัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน OPD 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดีแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การเปิดรับสมัครบุคคลต าแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ OPD 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพิจารณาให้จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน OPD 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหารบุคคล ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ปิดประชุม 12.00 น.  

      

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/๒๕60 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560    

 

                                                     
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


