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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

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. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ(ไปราชการ)   
2. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ(ไปราชการ) 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
2. อ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. นพ.ธวัติ บุญไทย   อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
4. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
5. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7. ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได ้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน    เรื่อง มีดังนี้ 
บวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน   5  เรื่อง มีดังนี้ 
1.1  เรื่อง  ร่างระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ต าแหน่ง  คณบดี                      

คณบดี เสนอที ประชุมเพื อทราบเรื อง ร่างประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้รับการพิจารณาจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 มีรายละเอียด ดังนี้ 

        ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (4) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการแบ่งส่วนงาน
ภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 5 (4) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

 ข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีหนึ งคนตามค่าแนะน่าของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เป็นผู้อ่านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  การแบ่งส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที  2 ) พ.ศ. .... 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบ  1.  เรื อง  ร่างระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  2.  รองคณบดี ด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบ CPIRD 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ   ต าแหน่ง คณบดี   

คณบดี  เสนอที ประชุมเกี ยวกับงบประมาณพื อผลิตแพทย์เพิ ม สบพช. เสนอตของบประมาณระยะเวลา 
10 ปี ตั้งต่ปี 2561 – 2570 ต่อรัฐบาล จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบด่าเนินงานเฉพาะปี 2561 – 
2562 วงเงิน 3 แสนบาท/คน/ปี ส่าหรับงบลงทุนและงบด่าเนินงาน 2563 – 2570 จะมีการตั้งคณะท่างานเพื อ
ศึกษาและน่าเสนิรัฐบาลเพิ มเติมต่อไป  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
1.3 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปี 2561  CPIRD ตามโควตาจังหวัด  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ   ต าแหน่ง คณบดี   

คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ผู้ปกครองจาก จ.อุบลราชธานี ท่าหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดสรรโควตาเพิ มกับจ.อุบลราชธานี ทางวิทยาลัยฯ ได้ด่าเนินการส่งเรื องไปที สบพช. 
เพื อชี้แจงการจัดสรรโควตา หากได้รับหนังสือตอบแล้วก็จะท่าหนังสือเสนออธิการเพื อด่าเนินการต่อไป   

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
1.4 เรื่อง ผลการประชุม กสพท.  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ   ต าแหน่ง คณบดี   

คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบ  
1. ขอให้วิทยาลัยฯตรวจสอบนักศึกษาแพทย์ที ผิดสัญญาส่งให้กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพิ มวงเงินชดใช้ทุน จากเดิม  4 แสนบาทเพิ มเป็น 1.8  ล้านบาท โดยจะเริ มปีการศึกษา 2562 
มติที่ประชุม :  รับทราบด าเนินการ   
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1.5    เรื่อง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จะจัดโครงการจัดการความรู้ส าหรับ 
         บุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Share and Lesson to be learned”  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ   ต าแหน่ง คณบดี   

คณบดี  เสนอที ประชุมเพื อทราบ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จะจัด 
โครงการจัดการความรู้ส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นการอบรมหัวข้อเรื อง “Share and Lesson to be 
learned” วันที  16 มีนาคม 2561  โดยจะส่งผู้เข้าอบรมสถาบันละ 2 ท่าน ซึ งวิทยาลัยฯ  มี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  และให้ส่งรายชื อภายในวันที   28  กุมภาพันธ์  
2561   

มติที่ประชุม :  รับทราบมอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  1/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 มกราคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  1/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  18 มกราคม 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1  งานคลังและพัสดุ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน   1 เรื่อง  ดังนี้ 
4.1.1 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  3926/2560 เรื อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด่าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื อวันที  29 ธันวาคม 
2560 วิทยาลัยฯ ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีต่ออธิการบดี และส่านักงานตรวจสอบภายในเพื อท่าการวิเคราะห์
งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วและส่านักงานตรวจสอบ
ภายในได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้วิทยาลัยฯ เมื อวันที   1 กุมภาพันธ์  2561 โดยสรุปได้  ดังนี้ 

1.1 ผลการด่าเนินงาน  
  - มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานเพิ มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 214.72 เมื อเทียบกับปีก่อน 
  - มีค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.04 เมื อเทียบกับปีก่อน 

1.2 อัตราส่วนทางการเงิน 
  - การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน   
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* อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 11.69 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.59 แสดงว่าวิทยาลัยฯมีความคล่องตัว
ทางการเงินลดลงจากปีก่อน แต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องตัวสูง 

* อัตราส่วนทุนหมุนเร็ว เท่ากับ 11.44 เท่า   เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.77 แสดงว่าวิทยาลัยฯมีความ
คล่องตัวที สามารถเปลี ยนเงินสดได้ลดลงจากปีก่อน  แต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องตัวสูง 
 1.3 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน 

- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  วิทยาลัยฯ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.32 
เท่า ปรับเพิ มข้ึนจากปีก่อน 0.01 เท่า แสดงว่า วิทยาลัยฯ ใช้สินทรัพย์รวมที มีอยู่เพื อก่อให้เกิดรายได้เพิ มขึ้น 

- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้เงินยืม วิทยาลัยฯ  มี
อัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 38.16 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 9.57 วัน  

1.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน  วิทยาลัยฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน  0.05 เท่า ลดลงจากปี

ก่อน 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีความเสี ยงในการก่อหนี้ลดลง และวิทยาลัยฯยีงมีความสามารถในการ
ก่อหนี้เพิ มข้ึนในอนาคต เนื องจากอัตราส่วนต ่ากว่า 2 เท่า 

- อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม วิทยาลัยฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.05 เท่า ลดลง
จากปีก่อน 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีภาระในการช่าระคืนหนี้สินลดลงเล็กน้อย เนื องจากมีสินทรัพย์
รวมเพิ มข้ึนมากกว่าหนี้สินรวม 
 1.5  การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก่าไร 

-  อัตราก่าไรต่อรายได้ วิทยาลัยฯ มีอัตราผลตอบแทนก่าไร 48.36 %เพิ มข้ึนจากปีก่อน 26.69 % 
แสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยฯ มีผลตอบแทนในการท่าก่าไรเพิ มขึ้นเนื องจากมีรายได้รวมเพิ มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายจากการ
ด่าเนินงานลดลง 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  วิทยาลัยฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 14.43 % 
เพิ มขึ้นจากปีก่อน 8.81 % แสดงว่า วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที มีอยู่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในรูปก่าไรเพิ มขึ้น 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิเคราะห์รายงานการเงินในปี พ.ศ.2560 วิทยาลัยฯ มีรายได้สุทธิเพิ มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่
รายได้มาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และรายได้จากแหล่งอื นโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและเงินประกันสุขภาพเพิ มากขึ้น เนื องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
รหัส 58-59 ให้แก่วิทยาลัยฯ ในปี2560 และคณะบันทึกรับรู้รายได้เมื อได้รับเงิน ดังนั้น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินประกันสุขภาพนักศึกษา จึงไม่สอดคล้องกับประมาณการรายรับในแต่ละปี 
จึงเห็นควรให้ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกับระดับคณะ วิทยาลัย เพื อให้หน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง  

2. รายงานการเงินของวิทยาลัยฯ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไข ว่า วิทยาลัยฯ ไม่ได้บันทึกค่า
ควบคุมงานก่อสร้างรวมไว้เป็นส่วนหนึ งของต้นทุนอาคารและสิ งก่อสร้าง ส่งผลให้บัญชีค่าเสื อมราคา-อาคาร
และสิ งก่อสร้าง  ส่าหรับปีงบประมาณ 2560 ไม่ถูกต้องด้วย ซึ ง งานบัญชีกองคลังรับเป็นเจ้าภาพในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้กับทุกคณะและส่านัก ในปีงประมาณ 2561 อีกทั้งไม่สามารถตรวจ
บัญชี “ทุน”  และไม่สามารถ ตรวจสอบบัญชีทุน เนื องจากวิทยาลัยฯ ไม่ได้บันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคู่  
ดังนั้นจึงบันทึกบัญชีดังกล่าวเสมือนเป็นบัญชีส่าหรับการปรับยอดคงเหลือเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลจาก
รายงานการเงินจึงควรพิจารณารายละเอียดและเหตุการณ์ในอนาคต ประกอบการตัดสินใจ และวิทยาลัยฯ 
ควรเร่งด่าเนินการบันทึกค่าควบคุมงานก่อสร้างรวมไว้เป็นส่วนหนึ งของต้นทุนอาคารและสิ งก่อสร้างต่อไป 
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3. มหาวิทยาลัย มิได้มีวางหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานระดับคณะ ส่านัก วิทยาลัย ด่าเนินการวิเคราะห์งบการเงิน
ของตนเองเพื อเป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร  การวิเคราะห์งบการเงินด้วยตนเอง
ของหน่วยงานมีประโยชน์ในการน่าผลการด่าเนินงานมาทบทวนในเรื องที มีนัยส่าคัญได้ ฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรท่าหน้าที สอบทานความถูกต้องของข้อมูลตัวเลข รูปแบบการจัดท่ารายงาน เพื อให้รายงานมี
ความเหมาสมกับลักษณะของหน่วยงาน มีบรรทัดฐานเดียวกัน และท่าหน้าที สอบถามถึงสาเหตุบางประการ
ที อาจแสดงไว้ไม่เพียงพอในผลการวิเคราะห์งบการเงิน เพื อยกระดับความน่าเชื อถือ และเพิ มความเชื อมั น
ในการน่ารายงานไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายใน. 
    ที มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5  ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ มเติม ตามมาตรา 8 มาตรา 21 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ประจ่าปีงบประมาณ 2560  (เอกสารแนบ 1) 
๒. บันทึกข้อความที  ศธ 0529.1.3/47 ลงวันที  1  กุมภาพันธ์ 2561 เรื อง รายงานผลการวิเคราะห์งบ 
   การเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ 2560  เพื อจะได้

ด่าเนินการเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม : 
 มติที่ประชุม : รับทราบผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560  
มอบงานคลังและพสัดุด าเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วาระท่ี 4.2  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
4.2.1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายน่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการด่าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการด่าเนินงานและเพื อพัฒนาหน่วยงานในระดับคณะ/
สถาบัน ในปีการศึกษา 2561 นั้น 
          ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื อง การเขียนโครงราง
องค์การ : OP  โดยวิทยากร คือ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ซึ งเป็นผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx ในวันที  29-30 
มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น   
          ในการนี้เพื อให้วิทยาลัย/คณะ/กลุ่มวิชา และมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในรายละเอียดในการน่าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามเกณฑ์ EdPEx ในหมวดต่างๆ ณ ห้องพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ตามตารางท้ายนี้ 
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  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างพร้อมเพียงในก าหนดกิจกรรม วัน-เวลา ข้างต้นนี้ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบก่าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
และขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างพร้อมเพียงในก่าหนดกิจกรรม วัน-เวลา ที แจ้งดังกล่าว 

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มอบคณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างพร้อมเพียงในก าหนดกิจกรรม วัน-เวลา ที่แจ้ง 
4.2.2 เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
               ณ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที  3 -4 มีนาคม 2561 นั้น 
เนื องจาก ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ยังไม่เคยได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับหลักสูตร หรือระดับคณะ 
จึงท่าให้คุณสมบัติในการเข้าอบรมฯไม่ครบถ้วน 
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           ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมผู้
ประเมินฯ ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง  ซึ งผู้มีคุณสมบัติครบของวิทยาลัยฯ มีจ่านวนทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.มินตรา สาระรักษ์ ,ดร.สุวภรณ์ แดนดี ซึ งทั้งสองท่านติดภาระกิจทางบ้าน จึงขอสละสิทธิ์ ซึ งจะเหลือผู้มีคุณสมบัติ
ครบ 2 ท่าน คือ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ และผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  
           งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ประสานกับทางผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ท่าน และส่ง ดร.กิตติ เหลา
สุภาพ และผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญา เข้าร่วมพิจาณาร่วมโครงการอบรมผู้เมินฯ ดังกล่าวแก่ทางมหาวิทยาลัย   
           ซึ งผลการพิจารณา โดยผู้ แทนจากวิทยาลัยฯ ทั้ ง 2  ท่ าน  ได้แก่  ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  และ                                      
ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. ณ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที  3 -4 
มีนาคม 2561 ดังกล่าว          
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อทราบผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จาก สกอ. 

มติที่ประชุม : รับทราบผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรจาก 
สกอ.  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานบริการการศึกษา   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   3 เรื่อง  ดังนี้ 
5.1.1 เรื่อง รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที่ 2/2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2561 เมื อวัน
อังคารที  6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้ง
ที  2/2560 เมื อวันอาทิตย์ที  5 พฤศจิกายน 2560 และมีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 20 คน สอบผ่าน จ่านวน
ทั้งสิ้นจ่านวน 3 คน สอบไม่ผ่าน จ่านวน 17 คน และได้คะแนนสอบ สูงสุดที  61.7 % คะแนนสอบต ่าสุด 45.7 % 
เกณฑ์ผ่าน 58 คะแนน ดังเอกสารแนบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที  2/2560 
 มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) ครั้งที่ 2/2560 มอบ
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และมอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
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5.1.2 เรื่อง รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2561 เมื อวัน
อังคารที  6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2560 
เมื อวันอาทิตย์ที  15 ตุลาคม  2560 ได้มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 25 คน สอบผ่าน จ่านวนทั้งสิ้น 25 คน และมี
คะแนนสอบ สูงสุดที  82 % คะแนนสอบต ่าสุด 65.75 % เกณฑ์ผ่าน 57.5 คะแนน ดังเอกสารแนบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2560 
มติที่ประชุม : รับรองผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2560 มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
5.1.3 เรื่อง รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560  
               (ชั้นปีท่ี 4-6) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที  1/2561   เมื อวัน
อังคารที  6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ งร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตประจ่าปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที  4-6) ซึ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
1 1901 403 อายุรศาสตร์ 1  รับรอง 
2 1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2  รับรอง 
3 1901 505 รังสีวิทยาคลินิก  รับรอง 
4 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3  รับรอง 
5 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  รับรอง 
6 1901 605 อายุรศาสตร์ 3  รับรอง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 3  รับรอง 
2 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 รับรอง 
3 1901 501  กุมารเวชศาสตร์ 1 รับรอง 
4 1901 503 จิตเวชศาสตร์ รับรอง 
5 1901 506 วิสัญญีวิทยา รับรอง 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
ผลการพิจารณา 

(รับรอง/ไม่รับรอง) 
6 1901 510 อายุรศาสตร์ 2 รับรอง 
7 1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 รบัรอง 
8 1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 กลุ่ม 1,2 รับรอง 
9 1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 รับรอง 

10 1901 605 อายุรศาสตร์ 3 รับรอง 
11 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับรอง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

ผลสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที  1/2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2560 (ชั้นปีที  4-6) 

มติที่ประชุม : รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4-6) มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 5.2  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.2.1 เรื่อง รายงานรายงานผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
                รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที  ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ รายงานรายงานผลด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย            
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561) ของวิทยาลัยฯ นั้น 
              งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัย ได้ติดตามผลการด่าเนินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร              
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561) พร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ งสรุปผลการ
ด่าเนินงานได้ดังตารางท้ายนี้ 

               และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตตามเกณฑ์ WFME ซึ งวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน หลักสูตร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 4.55 4.55 4.56 4.55 4.50 4.25 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน หลักสูตร (เกณฑ์ สกอ.) 
หลักสูตร วท.บ. 

(สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
หลักสูตร สบ. 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 
หลักสูตร วท.ม. 

 (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย               
ปี 2560 

ผลการ
ด าเนินงาน 

    2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี)  

4.20 4.60 4.12 4.20 4.00 3.50 

   2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้่าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาโท/หรอืภาวะ
บัณฑิตมีงานท่าของระดับปริญญาตร ี

4.90 4.50 5.00 4.90 5.00 5.00 

3. นักศึกษา 2.50 *2.16 2.67 *2.33 3.00 *2.00 
   3.1 การรับนักศึกษา 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 
   3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา 2.50 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 
4. อาจารย์ 2.93 3.29 3.67 3.00 3.53 3.00 
    4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
    4.2  คุณภาพอาจารย์ 2.78 3.89 5.00 3.00 4.58 5.00 
    4.3 ผลที เกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน 

3.63 *3.30 3.50 *3.25 3.50 *2.75 

   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.50 3.50 3.00 2.00 3.00 2.00 
   5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  

3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 2.00 

   5.3 การประเมินผู้เรียน 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.00 
   5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 3.70 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 *2.50 3.00 *2.50 3.00 *2.00 
ผลการประเมิน 3.30 *3.17 3.47 *3.12 3.51 *2.81 
ระดับคุณภาพ ดี ด ี ดี ดี ดี ปานกลาง 

     หมายเหตุ : ___  :  ตัวบ่งชี้ที มีผลการด่าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

                     *___ :  ตัวบ่งชี้ที มีผลการด่าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายทั้ง 3 หลักสูตร 

     ผลการด่าเนินงาน ระดับหลักสูตร ที มีผลการด่าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 

- องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
- องค์ประกอบที  5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
- องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๔. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560  (รอบ 6 เดือน) ในองค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ที มีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ข้อเสนอแนะ 

1. มอบหลักสูตร เขียนรายงานตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนว
ทางแก้ไขประกอบการรายงานในแต่ละรอบ 

2. การรับนักศึกษา ในหลักสูตร สบ.(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ให้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 9 
เดือน 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา ในหลักสูตรหลักสูตร วท.ม.(สาขาชีวเวชศาสตร์) มีผลการด าเนินงานไม่เป็น
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ในรอบ 6 เดือน มอบหลักสูตรด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบถัดไป 

4. มอบแต่ละหลักสูตรจัดท าสถิติข้อมูลของนศ.ที่ศึกษาอยู่ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี และวาง
แผนพัฒนานักศึกษาที่คงอยู่ 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบหลักสูตรด าเนินการและให้รายงานผลการด าเนินงานที่ไม่
เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
5.2.2 เรื่อง รายงานรายงานผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
               รอบ 6 เดือน (1 ส.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที  ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ รายงานรายงานผลด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย            
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค.2560 – 31 ม.ค.2561) ของวิทยาลัยฯ นั้น 
         งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัย ได้ติดตามผลการด่าเนินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย              
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 ส.ค.2560 – 31 ม.ค.2561) ซึ งสรุปผลการด่าเนินงานได้ดังตารางท้ายนี้ 

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

วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้)  
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน 

จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เชิงปริมาณ 
3.43 

สัดส่วน 3 หลักสูตร
ได้มาตรฐาน

3.03 พอใช้  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ที คะแนน 
9.10 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
50.72 

ร้อยละ 50.72  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
26.09 

ร้อยละ 24.64  2.05 ต้องปรบัปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่
รวม นศ.ชัน้คลินกิ) 

เชิงปริมาณ 
2.5 

คะแนน 2.5 2.50 ต้องปรบัปรุง 
หมายเหตุ : 
อ้างอิง FTEs  
ปีการศึกษา 

2559 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 5 4 ดี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 3 3 พอใช้ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
โดยแยกเปน็กลุ่มวิชา ไดด้ังนี้  

เชิงปริมาณ 
55,706.90  

บาท ต่อ 
คน 

60,067.
07บาท/

คน 

5 ดีมาก 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 75,794.
68บาท/

คน 

5 ดีมาก 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 26,486.
49 บาท/

คน 

2.64 พอใช้ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า
และนักวิจัย  

เชิงปริมาณ 
37.43 

ร้อยละ *4.86 *0.81 *ต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 

3. การบรกิาร
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 3  3 พอใช้ 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4  3 พอใช้ 

5. การบรหิาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
7 

ข้อ 4 3 พอใช้ 

5.2 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 5 4 ดี 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบ่งชี้  2.80 พอใช้ 
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หมายเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ของวิทยาลัยฯ อยู่ที่ระดับดี  ที่ 4.29 คะแนน 
              ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559  ของวิทยาลยัฯ อยู่ทีร่ะดับดี  ที่ 3.96 คะแนน 

 
หมายเหตุ : ___  :  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
             *___ :  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     ผลการด าเนินงาน ระดับวิทยาลัย ที่มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ 

- ตัวบ่งชี้ที  1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ  
- ตัวบ่งชี้ที  1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า (ไม่รวม นศ.ชั้นคลินิก) 
- *ตัวบ่งชี้ที  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     สรุปผลการด่าเนินงาน ระดับวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2560 (รอบ 6 เดือน) ในองค์ประกอบ หรือตัวบ่งช้ีที่มีผลการด่าเนินงานต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการด าเนินงานที่ต้องปรับปรุง 
และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด าเนินการและให้รายงานผลอย่างเป็นรูปธรรมในรอบ 9 เดือน 
 

วาระท่ี 5.3  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน   2 เรื่อง  ดังนี้ 
5.3.1 เรื่อง งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม                    

ด้วยงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมวิชาการประจ่าปี พ.ศ. 2560 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2561 ซึ งเป็นครั้งที  7 จะต้องมีการก่าหนดหัวข้องานประชุม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ที 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  17 
มกราคม 2561 ได้พิจารณาหัวข้องานประชุมดังนี้ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพและการศึกษา: Innovation and technology for Health 
Education” 
ดังนั้นจึงใคร่พิจารณาหัวข้องานประชุมวิชาการ ครั้งที  7 ทั้งนี้ได้เสนอหัวข้องานประชุมครั้งที ผ่านมาดังนี้ 

๑. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1 “1 ทศวรรษ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั งยืน”  
วันที  16-17 ธันวาคม 2554 

๒. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  2 “๑ ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  Education and Research for better Health”  
วนัที  17  ธันวาคม ๒๕๕5   
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๓. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3 “การพัฒนาก่าลังคนและการวิจัย 
  ด้านสุขภาพในยุค AEC”  
    วันที  ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗   
๔. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  4 “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของ 

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า โอกาสและความท้าทาย”  
    วันที  27 มีนาคม ๒๕๕8 
๕. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5 “ศตวรรษที  21 ของวิทยาศาสตร์ 
    สุขภาพ”  
    วันที  30 มีนาคม ๒๕๕9 
๖. ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที 6 “Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย”   

วันที  3 พฤษภาคม ๒๕60 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ร่างก่าหนดการ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 
  1. หัวข้องานประชุมวิชาการ (Theme) และประเด็นหัวข้อย่อย 
  2. วิทยากรบรรยาย 
  3. ก่าหนดวันประชุม และสถานที ประชุม 

มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมด าเนินการทั้ง 3 ประเด็น และให้น าเสนอใน
การประชุมครั้งถัดไป 
 

5.3.2 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม                    

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก่าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และการผลิต 
ผลงานวิจัยที มีคุณภาพเป็นที ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้มีแนวทางใน
การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื อง  
  ส่าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ได้ขออนุมัติเงินรายได้วิทยาลัยฯ 
จ่านวน 40,000 บาท เพื อสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หลักเกณฑ์การ
ใช้เงินรายได้เพื อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”(หน้า 5 และ 6) เพื อเป็นแนวทางและกฎเกรณฑ์การใช้
งบประมาณเพื อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
  ดังนั้น งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ จึงได้จัดท่าร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื อเป็นขวัญและ
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ก่าลังใจแก่อาจารย์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งนีร้ะเบียบดังกล่าวไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่
สามารถให้ค่าตอบแทนผลงานที เป็นเอกสารสืบเนื องจากงานประชุมวิชาการ (Proceeding) ได้ ดังนั้นจึงใคร่ขอ
พิจารณาประกาศของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  17 มกราคม 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1.  ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ  
 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

2.   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ” 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความ
วิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื อท่าการอนุมัติต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบร่างประกาศ “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
บทความวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” มอบงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 มีนาคม  2561      
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
ครั้งที  3/2561 วันพฤหัสบดี ที  22 มีนาคม  2561   เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จ านวน  1 เรื่อง  ดังนี้  
ไม่มี 

วาระท่ี 6.3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 6.4 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   

ไม่มี 
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วาระท่ี 6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง 
6.5.1  เรื่อง หลักสูตรอบรม TQA Training Program 2018  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายน่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการด่าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการด่าเนินงานและเพื อพัฒนาหน่วยงานในระดับคณะ/
สถาบัน ในปีการศึกษา 2561 นั้น 
           เพื อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขสามารถขับเคลื อน และด่าเนินการได้เป็นไปตามนโยบายที มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนดขึ้น และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือผู้แทนวิทยาลัยฯ ที จะเป็นผู้น่าและสนับสนุน ส่งเสริมเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศให้มีความเข้าใจในเกณฑ์ดังกล่าว และสามารถถ่ายทอดหรือชี้แนะการ
ด่าเนินการตามเกณฑ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที จะพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
           ซึ งในหลักสูตรฝึกอบรม TQA จะประกอบด้วย ส่วนส่าคัญที ต้องอบรม 3 เรื อง ได้แก่ 

ชื่อหลักสูตร 
ค่าลงทะเบียน
อบรมบาทต่อ

คน 

ค่าที่พักโดยประมาณ
ต่อคน 

ค่าเดินทางไป
ราชการ(ค่า
พาหนะ)

โดยประมาณ 

ค่าเบ้ียเลี้ยง 
รวมค่าใช้จา่ยต่อ

คน 

1. TQA 
Criteria (3 วัน) 

9,500 บาท 1,450 บาท x 3 
วัน 

3,500 บาท 160 บาท x 3 วัน 17,830 บาท 

2. TQA 
Internal 
Organization 
Assessment 
(3 วัน) 

9,500 บาท 1,450 บาท x 3 
วัน 

3,500 บาท 160 บาท x 3 วัน 17,830 บาท 

3. TQA 
Application 
Report Writing 
(2วัน) 

7,000 บาท 1,450 บาท x 2 
วัน 

3,500 บาท 160 บาท x 2 วัน 13,720 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายต่อ
คนทั้งหมด 

26,00 บาท 11,600 บาท 10,500 บาท 1,280 บาท 49,380 บาท 

 

 ดังนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น่าโปรแกรมการอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตาม
แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ่าปี 2561 โดยเปิดรับสมัครฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 
2561  ตามตารางที แนบมาท้ายนี้  เพื อขอพิจารณาส่งผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าอบรมเกณฑ์ TQA โดยใช้งบ
ผู้บริหารในการเข้าอบรมหลักสูตร TQA ดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ่าปี 2561  
          หมายเหตุ : หลักสูตรและค่าธรรมเนียม  (หน้าที  4) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อพิจารณาส่งผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าอบรมหลักสูตร TQA โดยขอใช้งบผู้บริหารในการเข้าอบรมฯ ดังกล่าว 
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 มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และอ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ เข้าอบรมหลักสูตร TQA โดย
ขอใช้งบผู้บริหารในการเข้าอบรมฯ มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาฯด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
6.6 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 
6.6.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับ 
               หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                      

ตามที งานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ เสนอวาระเข้าที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที  3 /2561 เมื อวันที  6 กุมภาพันธ์ 2561 ที ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มอบวิทยาลัยฯ ท่าตารางเปรียบเทียบประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที  1/2550) เรื อง การจัดการศึกษาและวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2550 กับประกาศฉบับใหม่ ที เสนอเปลี ยนแปลง และพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

2. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ พิจารณาความจ่าเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2533 ที จะเสนอแก้ไข พร้อมระบุ
เหตุผล 

3. วิทยาลัยฯ ควรพิจารณาก่าหนดเงื อนไขที เกี ยวข้องให้สอดคล้องกับที ระบุไว้ใน มคอ. 2 รายละเอียด
หลักสูตร 

และมติที ประชุมฯ ได้มอบให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และน่าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ข้อบังคับม.อุบลฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. หนังสือที  ศธ 0529.2/00119 ลงวันที  7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื อง แจ้งมติที ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  3/2561 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3.  ตารางเปรียบเทียบประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
               (ฉบับที  1/2550) เรื อง การจัดการศึกษาและวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
               พ.ศ. 2550 กับประกาศฉบับใหม่ ที เสนอเปลี ยนแปลง  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส่าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. ตารางเปรียบเทียบประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที  1/2550) เรื อง การจัดการศึกษาและวัดผลส่าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2550 กับประกาศฉบับใหม่ ที เสนอเปลี ยนแปลง 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเห็นชอบตารางเปรียบเทียบประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษาและวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 กับประกาศฉบับใหม่ ที่เสนอเปลี่ยนแปลง  มอบงานบริการการศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 6.7 งานบริหารบุคคล    มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  2 เรื่อง ดังนี้ 
6.7.1 เรื่อง  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 2 ราย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้บุคลากรในสังกัด ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ระดับปริญญาเอก จ่านวน 2 ราย คือ 
 1. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ  สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 ปี 
ตั้งแต่วันที  3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที  2 สิงหาคม 2561 
 2. นายนิยม จันทร์นวล สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์            
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 
ปี ตั้งแต่วันที  1 กันยายน 2558 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2561 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที  1 ปีการศึกษา 2560 
เพื อทราบ รายละเอียด มีดังนี้ 
 1. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ 
  1.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
361992 Seminar in advanced anatomy II 1 S (AU) 
361997 Dissertation 9 S (5) 

  1.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 80% ของงานทั้งหมด การด่าเนินงานเป็นไปตามแผนที ตั้งไว้ 
 2. นายนิยม จันทร์นวล 
  2.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
510999 Dissertation 12 S (9) 

  2.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 70% ของงานทั้งหมด การด่าเนินงานตามเอกสารแนบ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 1/2560 ราย น.ส.สุธารกมล ครองยุติ  
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 1/2560 ราย นายนิยม จันทร์นวล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 



19 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ่านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม : รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 2 รายคือ ราย น.ส.

สุธารกมล ครองยุต ิและราย นายนิยม จันทร์นวล 

6.7.2 เรื่อง     ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-30 มีนาคม 2561) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  งานบริหารบุคคล ได้สอบถามกองการเจ้าหน้าที  เกี ยวกับก่าหนดการให้ส่งผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 -31 มีนาคม 2561)  
แจ้งว่า ประมาณช่วงต้นสัปดาห์ของเดือน เมษายน 2561 จะมีก่าหนดการให้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบครึ งปีแรก ประจ่าปีงบประมาณ 2561 เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที มหาวิทยาลัยก่าหนด งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ก่าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ  

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 วันที  5-6 มีนาคม 2561 
 

1. งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน  
เพื อกรอกแบบประเมิน ดังนี ้
       1.1 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 
       1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 
              2. ให้บุคลการสายวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืนงานบริหารบุคคล  
                  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 

2 วันที  8 มีนาคม 2561 
 

ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน จัดท่าแฟ้มภาระงานส่งผู้บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย 
1. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.2)  
2. แบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.3) 
3. ให้แนบเอกสารในการแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย, ผลงานตีพิมพ์,  
    เอกสารประกอบการสอน/ค่าสอน ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานดังกลา่วจะไม่น่ามาคิดภาระงาน 
หมายเหตุ :  
1. หากท่านใดไม่ส่งเอกสารทุกข้อดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผล 
    การปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 
2. หากพ้นก าหนดวันที่ 8 มีนาคม 2561 ไม่สามารถส่งภาระงานเพ่ิมได้ 

3 วันที  9 มีนาคม 2561 
 

ผู้บังคับบัญชา รวบรวบส่งแฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มายังงานบริหารบุคคล
เพื อให้คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน 
 

4 วันที  12 มีนาคม 2561 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื อเตรียมความพร้อม 
    ก่อนการด่าเนินการตรวจ  
2. บุคลากรสายวิชาการ จัดส่งแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) 
    (แบบ ปม.4) แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดยคณะกรรมการ 
    กลับคืนงานบริหารบุคคล 
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 
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ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

5 วันที  13-15 มีนาคม 2561 คณะกรรมการด่าเนินการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

6 วันที  16 มีนาคม 2561 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน เพื อสรุปผลการตรวจแฟ้มภาระงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ 
2. งานบริหารบุคคล แจ้งเวียนให้บุคลากรสายวิชาการมารับแฟ้มภาระงานกลับคืน  
    เพื อตรวจสอบการตรวจแฟ้มภาระงานของคณะกรรมการฯ โดยเซ็นรับได้ที  
    งานบริหารบุคคล 

7 วันที  19-20 มีนาคม 2561 บุคลากรสายวิชาการ ตรวจสอบผลการตรวจแฟ้มภาระงานของคณะกรรมการฯ 
 

8 วันที  21 มีนาคม 2561 1. ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที ต้องการชี้แจง/มีข้อแก้ไข ผลสรุปการตรวจแฟ้ม 
    ภาระงานของคณะกรรมการฯ ให้ด่าเนินการช้ีแจงในที ประชุม  
2. ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการที ไม่มีการชี้แจง/แก้ไข ให้น่าส่งแบบสรุปผลงานฯ  
    (แบบ ปม.3) ที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการฯ ได้ที งานบริหารบุคคล  
    เพื อน่ามาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
**ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดไม่มาช้ีแจง/แก้ไขถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสามารถน าไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
หมายเหตุ : งานบริหารบุคคล จะแจ้งวันและเวลาการประชุมอีกครั้ง 

9 วันที  26 มีนาคม 2561 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสาย
วิชาการ เพื อกรอกแบบประเมิน ดังนี ้
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) 
    ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
3. ใบสรุปภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
หมายเหตุ : ให้ผู้บังคับบัญชาจัดส่งคืนงานบรหิารบุคคล ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 

10 วันที  29 มีนาคม 2561 ผู้บังคับบัญชา จัดส่งเอกสารแบบประเมินของบุคลากรสายวิชาคืนงานบริหารบุคคล 
เพื องานบริหารบุคคลจะได้ด่าเนินการต่อไป 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

1 ระห ว่ างวั น ที  5 -6  มี น าคม 
2561 

งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ทุกท่าน เพื อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน 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 าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2) พร้อมคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 1 งาน หรือ 1 ขั้นตอน 
              2. หากท่านใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่ขอรับการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 
               3. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งเอกสารข้างต้นให้ผู้บังคับบัญชา
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561  
 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

2 วันที  12 มีนาคม 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน  
 

3 วันที  14-15 มีนาคม 2561 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรที ได้รับเสนอชื อในการ
ประเมินเพื อนร่วมงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี ้
1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
    ประเมินโดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 
                2. ให้บุคลการสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน จัดส่งคืนงานบริหารบุคคล 
                    ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 

4 วันที  16 มีนาคม 2561 ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ส่งแบบประเมินผลของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที กรอกผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว กลับคืนงานบริหาร
บุคคลเพื อจักได้ด่าเนินการประมวลผลต่อไป  

หมายเหตุ :  1. การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการเท่านั้น  
              2. การรับ-ส่ง เอกสารทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกครั้ง 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาศัยอ่านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 ประกอบกับข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ.2554 ข้อ 9 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบเกี ยวกับก่าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 
2561) ประจ่าปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-
31 มีนาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบ
งานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 6.8  งานบริหารบุคคล   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน  7 เรื่อง  ดังนี้ 
6.8.1 เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ราย พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล  
      ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  4/2560 เมื อวันที  20 เมษายน 
2560 ที ประชุมมีมต ิเห็นชอบให้บุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ประจ่าปีการศึกษา 2560 จ่านวน 1 ราย 
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 1.1 นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  ศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
2. ประจ่าปีการศึกษา 2561 จ่านวน 3 ราย 

 2.1 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด  ศึกษาต่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 2.2 พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล  ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา 

 2.3 นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย  ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน  
      สาขาวิชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  

ในการนี้ จึงเสนอขออนุมัติให้ พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขา
วิชาตจวิทยา ประจ่าปีการศึกษา 2561 เนื องจากสาขาดังกล่าวเป็นสาขาที ขาดแคลนมีความจ่าเป็นในการ
ด่าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และเป็นการพัฒนาความรู้ ซึ งจะได้น่าองค์ความรู้ที ได้รับจากการเรียนและการ
วิจัยน่ามาพัฒนาด้านการสอนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการให้บริการทางการแพทย์ต่อไป ทั้งนี้ บุคคล
ดั งกล่ าวได้ รั บการแจ้ งผลการสอบสั มภาษณ์ ส่ าหรั บผู้ ที ได้ รั บ เลื อกเป็ นแพทย์ ประจ่ าบ้ านตจวิทยา  
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ่าปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาฝึกอบรม 4 ปี  
เป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ชั้นปีที  1 ฝึกอบรม ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ระยะอบรม 1 ปี ตั้งแต่วันที  1 ก.ค. 61-30 มิ.ย. 62 

- ชั้นปีที  2-4 ฝึกอบรม ณ ภาควิชาตจวิทยา ระยะอบรม 3 ปี ตั้งแต่วันที  1 ก.ค. 62-30 มิ.ย. 65 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนามติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  4/2560 เมื อวันที  20 
เมษายน 2560 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/154 ลงวันที  16 มกราคม 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ประจ่าปีการศึกษา 
2561 ของ พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล 

 มติที่ประชุม : อนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของ พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.8.2 เรื่อง ขอทบทวนการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์  
      ราย ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและขออนุมัติจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  อัตรา
เงินเดือน 40,100 บาท นั้น 

กองการเจ้าหน้าที  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว เพื อให้ได้ข้อมูลประกอบการขออนุมัติจ้างที 
ถูกต้องและครบถ้วน จึงขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการทบทวนวิธีการค่านวณอัตรา
เงินเดือนของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที  10/2558 เนื องจากกองการเจ้าหน้าที ได้ตรวจสอบวิธีการค่านวณอัตราเงินเดือนของบุคคลดังกล่าวแล้ว 



23 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 

พบว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้วิธีค่านวณเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไม่ใช่
บุคลากรสายวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอการค่านวณอัตราเงินเดือนของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ กรณีมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ่า ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที  10/2558 เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างาน กรณีมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือส่วนราชการที่
สังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 อาจารย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 10 มี.ค. 54 - 1 ต.ค. 56 2 ปี 6 เดือน 22 วัน นับตั้งแต่ไดร้ับคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

2 อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

15 ต.ค. 56 - 16 ต.ค. 57 1 ปี 2 วัน - 

3 อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

1 พ.ย. 57 - 1 ก.ย. 60 2 ปี 11 เดือน 2 วัน - 

   รวมท้ังสิ้น 6 ปี 5 เดือน 26 วัน - 

 กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที มีเศษเป็นเดือน หากมีค่าประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี 
ดังนั้น รวมประสบการณ์ด้านการท่างานของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต เป็นเวลารวม  6 ปี โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุด
ไม่เกิน 7 ปี และคิดจากวันที ได้รับคุณวุฒิตามที ประกาศรับสมัครคุณวุฒิปริญญาเอกเพื อน่าไปค่านวณเงินเดือน ดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. 
ก าหนด (ปริญญาเอก) 

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 21,000.00 22,050.00 30,870.00 
2  23,152.50 32,413.50 
3  24,310.13 34,034.18 
4  25,525.63 35,735.88 
5  26,801.91 37,522.68 
6  28,142.01 39,398.81 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 39,400.00 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/0138 ลงวันที  15 มกราคม 2561 
๒. ส่าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต 
๓. ส่าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ท่างานของ ดร.ธงชยั อามาตยบัณฑิต 
๔. ส่าเนามติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 
๕. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสา่หรับพนกังาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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 เพื อพิจารณาอนุมัติการค่านวณอัตราเงินเดือนรวมค่าประสบการณ์ของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

มติที่ประชุม : อนุมัติการค านวณอัตราเงินเดือนรวมค่าประสบการณ์ของ ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.8.3 เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน         
               ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ราย  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ด้วยกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่า
บ้าน ประจ่าปีการศึกษา 2561 จ่านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. พญ.สุธาดา บุญญาคมน์  ขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ 
2. พญ.วศินี นิรันพรพุทธา  ขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

โดยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับรองเป็นต้นสังกัดของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น เพื อเป็น
การพัฒนาความรู้ ซึ งจะได้น่าองค์ความรู้ที ได้รับจากการเรียนและการวิจัยน่ามาพัฒนาด้านการสอนนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและการให้บริการทางการแพทย์ต่อไป นั้น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ เดิมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  4/2560 เมื อวันที  20 เมษายน 2560 ที 
ประชุมมีมติ เห็นชอบให้บุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาต่อในประเทศ จ่านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ประจ่าปีการศึกษา 2560 จ่านวน 1 ราย 

 1.1 นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  ศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
      ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
      ในคราวประชุมครั้งที  1/2561 เป็นที เรียบร้อยแล้ว 
2. ประจ่าปีการศึกษา 2561 จ่านวน 3 ราย 

 2.1 นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด  ศึกษาต่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 2.2 พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล  ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา 

 2.3 นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย  ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน  
      สาขาวิชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 จะมีบุคลากรในสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ่านวน 1 อัตรา และลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน จ่านวน 4 ราย 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนามติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที  4/2560 เมื อวันที  20 
เมษายน 2560 

๒. ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/466 ลงวันที  9 กุมภาพันธ์ 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ่าบ้าน ประจ่าปีการศึกษา 2561 ของบุคลากรใน
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น 
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มติที่ประชุม : อนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2561 ของบุคลากรใน
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. พญ.สุธาดา บุญญาคมน์ อนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ 
2. พญ.วศินี นิรันพรพุทธา อนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.8.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
    รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  งานบริหารบุคคล ด่าเนินการจัดการประชุมหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ และชี้แจงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 
และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 เมื อวันที  16 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
 ดังนั้น เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปตามระยะเวลาที 
มหาวิทยาลัยก่าหนด งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2561 รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) รายละเอียดดังนี้ 

 
             (ร่าง) 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ประจ่าปีงบประมาณ 2561 

-------------------------------------------  
  เพื อให้การต่อสัญญาจ้างและการเพิ มค่าจ้าง ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ฉะนั้น อาศัยอ่านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 
ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 9 และตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
ครั้งที .............ลงวันที ...........................จึงก่าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบของการประเมิน มี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 80 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ต าแหน่ง สัดส่วนภาระงาน (ขั้นต่ า) ผู้ประเมิน 
สัดส่วนคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 
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รองคณบด ี
 
 
 
 

1. ภาระงานด้านการสอน              ไม่น้อยกว่า 4.2 ภาระงาน 

2. ภาระงานด้านการวิจัยฯ              
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการฯ      
4. อื นๆ                                     

 - คณบด ี
 
 - หัวหน้ากลุ่มวิชา 

40 
 

40 

รวม  14  ภาระงาน/สัปดาห์ รวม 80 

ต าแหน่ง สัดส่วนภาระงาน (ขั้นต่ า) ผู้ประเมิน 
สัดส่วนคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 

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 ี
 
 - หัวน้ากลุ่มวิชา 

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 

** หมายเหตุ  :  1. ในกรณี บุคลากรที ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน เช่น อยู่ระหว่างการประเมินทดลองงาน/บรรจุ
ใหม่ ให้คิดสัดส่วนการประเมินการเรียนการสอน 50 : เพื อนร่วมงาน 50 
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  2. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ แบบแสดงภาระงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และ
ข้อควรพิจารณาอื นมาประกอบการพิจารณา 
 

2. การเพิ่มค่าจ้าง 
 ตามกรอบวงเงินที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนด 
 

3. การยุติการจ้าง 
 ผู้ที ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูกยุติการจ้าง 
 

4. การแจ้งผลการประเมิน 
 ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

 อนึ ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงินมีเงินไม่เพียงพอ คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที มีและข้อมูลตัวชี้วัดพ้ืนฐานถือว่าเป็นที สิ้นสุด ราย
ละอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมิน
ยื นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายใน 7 
วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงาน
ต้นสังกัดด่าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

  ประกาศ  ณ วันที    
 
                                 (นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 
                                                   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

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 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 
2560-31 มีนาคม 2561) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบครึ่งปีแรก 
(1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

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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6.8.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
      ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  งานบริหารบุคคล ด่าเนินการจัดการประชุมหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื อวันที  14 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 
 ดังนั้น เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไปตามระยะเวลา
ที มหาวิทยาลัยก่าหนด งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
รายละเอียดดังนี้ 

 

             (ร่าง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
-------------------------------------------  

  เพื อให้การต่อสัญญาจ้างและการเพิ มค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ฉะนั้น อาศัยอ่านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 มาตรา 27 
ประกอบกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 ข้อ 9 และตามมติที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที .................... เมื อวันที  ...............................จึงก่าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
 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 
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      โดยขอให้เป็นผู้ที ติดต่อประสานงานกันจริง 
 2. การเพิ่มค่าจ้าง 
  ตามกรอบวงเงินที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนด 
 3. การยุติการจ้าง 
  ผู้ที ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 ติดต่อกัน 2 รอบการประเมินจะถูกยุติการจ้าง 
 4. การแจ้งผลการประเมิน 
  ผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

  อนึ ง หากค่าคะแนนในการประเมินเท่ากันและกรอบวงเงินมีเงินไม่เพียงพอ คณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที มีและข้อมูลตัวชี้วัดพ้ืนฐานถือว่าเป็นที 
สิ้นสุด รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับ
การประเมินยื นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้
ประเมิน ภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้
ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด่าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที หน่วยงานจะส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 

  ประกาศ  ณ วันที    
 
                                 (นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 
                                                   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

เอกสารแนบท้าย 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     ลงวันที่ ............................................ 

ตัวช้ีวัดพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ข้อที ่ ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน ผู้รายงานข้อมูล 

1 สถิติการลงเวลาปฏิบัตริาชการ มเีกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
- มาสาย/ออกก่อนเวลา/ไมล่งเวลา 0-6 ครั้ง ไม่หักคะแนน  
หากเกิน 6 ครั้งขึ้นไป หักครั้งละ 0.5 คะแนน ต่อรอบการประเมิน 
- ลากิจ 0-5 ครั้ง ไม่หักคะแนน  
หากเกิน 5 ครั้งขึ้นไป ครั้งละ 0.5 คะแนน ต่อรอบการประเมิน 
หมายเหตุ :   
1. เวลาปฏิบัติราชการ 
      -  เวลาเข้างานปกติ    08.30 น. - 08.45 น. 
      -  เวลาออกงานปกติ   16.30 น. เป็นต้นไป 
2. กรณีสายลงเวลาปฏิบัติงานหลัง 08.45 น. 
3. ออกก่อนเวลาโดยสแกนลายน้ิวมือ 16.00 น.- 16.30 น.     
4. ไม่ลงเวลา (ไม่ลงเวลาเข้างาน/ไม่ลงเวลาออกงาน/ไม่ลงเวลาปฏิบัติงานทั้งวัน)  
5. การปิดระบบการลงเวลาปฏบิติัราชการต่อรอบการประเมิน มีดังน้ี 
      -  การประเมินรอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561) 
      -  การประเมินรอบครึ่งปีหลงั (1 เมษายน 2561 - 15 กันยายน 2561) 

งานบริหารบุคคล 
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ข้อที ่ ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน ผู้รายงานข้อมูล 

2 การเข้าร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมหลักตา่งๆ ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารพบปะบุคลากร 

2. สัมมนา เรื อง ทบทวนแผนกลยทุธ์ประจ่าป ี

3. สัมมนาประจ่าปี เรื อง ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงาน และบุคคล 
และสรุปผลการด่าเนินการประจ่าปีของผู้บริหาร 

4. การเข้าประชุมงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ 

5. การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลัยและวิทยาลัยฯ 

ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

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 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
6.8.6 เรื่อง การเสนอชื่อส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที เป็นแบบอย่าง และนิสิตนักศึกษาแพทย์
ที ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนเพื อเป็นขวัญและ
ก่าลังใจ ส่านักงานเลขาธิการแพทยสภาและคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ จึงได้สนับสนุน
โล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง สถาบันละ 2 โล่ โดยมีรายละเอียดเกี ยวกับวิธีการด่าเนินการ ดังนี้ 
 1. มอบโล่ให้แก่สถาบัน สถาบันละ 2 โล่  ประจ่าปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที สอนนิสิต
นักศึกษาแพทย์ 1 โล่ นิสิตนักศึกษาแพทย์ 1 โล่ 
 2. ก่าหนดมอบในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบัน 
 3. วิธีด่าเนินการเลือกให้ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการของสถาบันแต่ละสถาบัน พิจารณาบุคคลที เหมาะสม
ตามแนวปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ และนิสิตนักศึกษาเพื อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม แพทยสภา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 4. ขอเชิญคณบดี ผู้อ่านวยการสถาบัน หรือผู้แทน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคลที ได้รับการคัดเลือก
ในนามของแพทยสภา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต นักศึกษาแพทย์ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

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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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาหนังสือที  พส.011/ว.34 ลงวันที  10 มกราคม 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 พิจารณาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ในสังกัดตามหลักเกณฑ์ที แพทยสภาก่าหนดส่าหรับอาจารย์แพทย์ 

มติที่ประชุม : เสนอแพทย์หญิงวิริยา  เชื้อลี สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบงานบริหาร
บุคคลด าเนินการ 
6.8.7 เรื่อง ขอก าหนดเกณฑ์ภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบเพิ่มเติม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

ตามที  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานสอนของคู่มือเกณฑ์ภาระงานปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่ง
วิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในระดับบัณฑิตศึกษาได้
ก่าหนดภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบ ดังนี้ 
 - ก่าหนดให้การคุมสอบ 1 ชั วโมง คิดเป็นภาระงานได้ 1 ภาระงาน 
 เนื องจาก กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ มีภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบส่าหรับรายวิชาที มีการ
คุมสอบแบบ OSCE ในการนี้ จึงขอก่าหนดเกณฑ์ภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบเพิ มเติม โดย
ก่าหนดให้คิดภาระงานส่าหรับรายวิชาที มีการคุมสอบแบบ OSCE 1 ชั วโมง คิดเป็นภาระงานได้ 1.5 ภาระงาน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 คู่มือเกณฑ์ภาระงานปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติการก่าหนดเกณฑ์ภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบเพิ มเติม ดังนี้ 
 - ก่าหนดให้ส่าหรับรายวิชาที มีการคุมสอบแบบ OSCE 1 ชั วโมง คิดเป็นภาระงานได้ 1.5 ภาระงาน 

มติที่ประชุม : อนุมัติการก าหนดเกณฑ์ภาระงานสนับสนุนงานสอนของอาจารย์คุมสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
ก าหนดให้ส าหรับรายวิชาที่มีการคุมสอบแบบ OSCE 1 ชั่วโมง คิดเป็นภาระงานได้ 1.5 ภาระงาน 
 
วาระท่ี 6.9 งานแผนและงบประมาณ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    จ านวน  1 เรื่อง 
6.9.1  เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการและปรับรายละเอียดโครงการ 
                ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME  
                ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      
 ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีแผนการรับนักศึกษาแพทย์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 
จ่านวน 68 คน โดยแบ่งตามการศึกษาต่อชั้นคลินิก ดังนี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จ่านวน 48 คน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษจ่านวน 20 คน ความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น 
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 ทั้งนี้ ตามมติแพทยสภา หากมีการรับนักศึกษาแพทย์เพิ มจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากสถาบันที 
รองรับมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สพม.) ดังนั้น เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการ
การศึกษา จึงขอขออนุมัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพิ มงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME 
จ่านวน 460,290 บาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ่านวน 603,000 บาท  

2. เปลี ยนผู้รับผิดชอบโครงการ จากเดิม นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ เป็น นางสาวณรัญญา มีชัย และขอ
อนุมัต ิ

3. ปรับรายละเอียดโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561 เป็น โครงการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME  เพ่ือเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาแพทย์  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
แบบเสนอโครงการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข และโรงพยาบาล

ร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME  เพ่ือเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพิ มงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ 
WFME จ่านวน 460,290 บาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ่านวน 603,000 บาท  

2. เปลี ยนผู้รับผิดชอบโครงการ จากเดิม นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ เป็น นางสาวณรัญญา มีชัย 
และขออนุมัติ 

3. ปรับรายละเอียดโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ 
WFME ประจ่าปีงบประมาณ 2561 เป็น โครงการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิตตามเกณฑ์ WFME  เพ่ือเพ่ิม

จ านวนรับนักศึกษาแพทย ์ 

มติที่ประชุม :  
1. อนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตาม

เกณฑ์ WFME จ านวน 460 ,290 บาท รวมงบประมาณโครงการทั้ งสิ้น จ านวน 
603,000 บาท  

2. อนุ มัติ เปลี่ยนผู้ รับผิดชอบโครงการ จากเดิม นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญ รัตน์  เป็น 
นางสาวณรัญญา มีชัย  

3. อนุมัติปรับรายละเอียดโครงการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตาม
เกณฑ์ WFME ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็น โครงการตรวจประเมินความพร้อมของ
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME  

เพื่อเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาแพทย์  

 
 

ปิดประชุม 13.55 น.  

 

       

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/๒๕61 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561    

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


