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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 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.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   กรรมการ  
6. อ.ดร.วลัวสิาข์  สุวรรณเลิศ   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ   เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. แพทย์หญิงปาริชาติ  ภิญโญศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
(ไปราชการ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  (ผู้แทน)ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. อ.ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
4. อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
5. อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
6. แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดงีานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. อ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
8. อ.ดร.อารี บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
9. ผศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
10. นายแพทย์ธวัติ บุญไทย  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
11. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
12. รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
13. อ.ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    จ านวน  4 เรื่อง  มีดังนี้ 
1.1 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร    

       ระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ บทบาทหน้าที ของหน่วยงาน การปรับเปลี ยนแนวทางการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 บทบาทหน้าที ของหน่วยงาน การปรับเปลี ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.2 เรื่อง ข้อคิดเห็นการเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนของนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง    

      ประเทศไทย 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในคราวการประชุม
คณะกรรมการอ่านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที  2/2561 วันที  20 เมษายน 2561 ณ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

1. จ่านวนเงินค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ปัจจุบันไม่เหมาะสม สมควรมีการ
ปรับเปลี ยน (สิ งที ส่งมาด้วย 1) 

2. วงเงินควรปรับเพิ มโดยค่านวณตามค่าใช้จ่ายจริง ส่าหรับตัวเลขค่าใช้จ่ายจริงที  กสพท ใช้เป็นข้อมูลใน
การค่านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาแพทย์ เป็นจ่านวน 4,475,604.00 (สี ล้านสี แสนเจ็ดหมื นห้าพัน
หกร้อยสี บาทถ้วน) ต่อคนส่าหรับหลักสูตร 6 ปี (สิ งที ส่งมาด้วย 1) 

ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอให้ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต เพิ มเติม ดังนี้ 
1. จ่านวนเงินค่าปรับอาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก ในการผูกพันให้แพทย์คงอยู่ในระบบปกติ  แต่เป็นเพียงตัวเลข

ที ตั้งขึ้นมาเพื อให้เป็นเกณฑ์ส่งเสริม professional integrity ควรปรับปรุง/แก้ไขในปัจจัยอื นๆ ร่วม
ด้วย 

2. อาจพิจารณาเงินค่าปรับเพิ มขึ้นเฉพาะกลุ่มที สอบตรงผ่าน กสพท ตามค่าใช้จ่ ายที ทาง กสพท 
ก่าหนดให้ และหรือพิจารณาจ่านวนค่าปรับที สูงพอจะไม่มีการชดใช้เงิน หรือเพิ มค่าธรรมเนียม
การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ให้มากพอหรือเกือบพอในการผลิตแพทย์ ผู้ที จ่ายค่าธรรมเนียมไม่ต้องใช้ทุน
ส่วนผู้ขอรับทุน รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแพทย์เต็มจ่านวน และผู้รับทุนต้องใช้ทุนคืน
ตามข้อก่าหนด 

3. อาจพิจารณาจัดระบบการกู้ยืมเพื อการศึกษา โดยค่านวณตามราคาต่อหน่วย (unit cost) จริง 
4. จัดทางเลือกให้นิสิตนักศึกษาตัดสินใจก่อนหรือขณะเข้าศึกษาว่า จะเลือกรับทุนทางรัฐบาลโดยให้ท่า

สัญญากับภาครัฐโดยตรง หรือเลือกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีไม่รับทุน 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หนังสือจาก กสพท 128/2561 ลงวันที  7 พฤษภาคม 2561 เรื อง ข้อคิดเห็นการเพิ มค่าปรับชดใช้ทุน

ของนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

1.3 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

 คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท สรุปได้ดังนี้ 

1. ส่านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบทจะจัดสรรเงินอุดหนุน จ่านวน 
300,000 บาท/คน/ปี ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ตามชั้นปีที ศึกษา เป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ งล้านแปดแสนบาทถ้วน) กรณีนักศึกษาแพทย์ซ้่าชั้น จะ
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีที ซ้่าชั้นดังกล่าว เมื อนักศึกษาสอบผ่านเลื อนชั้นในปีต่อไป
จึงจะได้รับเงินอุดหนุนในชั้นปีที ศึกษานั้น ๆ 

2. เพื อให้การบริหารจัดการงบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบทเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในการจัดการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงรายงานข้อมูล
นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบทในระบบฐานข้อมูล I-CPIRD ให้เป็นแนวทาง
ที ก่าหนด 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 หนงัสือจากส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที  สธ 0202.01/19954 ลงวันที  23 กรกฎาคม 2561 
เรื อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี ยวกับการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื อชาวชนบท 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
1.4 เรื่อง ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ วิทยาลัยฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที  7 “ทิศทางและการพัฒนา
ระบบสุขภาพไทย” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ่าเภอวารินช่าราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที  
31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน
ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ระเบียบวาระท่ี  ๒.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 
                              เมือ่วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยฯ ครั้งที  7/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 กรกฎาคม 2561 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที  7/2561 เมื อวันพฤหัสบดี ที  26 กรกฎาคม 2561 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1 รายงานแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   นายแพทย์ธวัติ บุญไทย ต าแหน่ง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   
 นายแพทย์ธวัติ บุญไทย   แจ้งที ประชุมเพื อทราบ แผนการด่าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในด้านแผนพัฒนาการบริการ    
 ในปี 2562  

- เปิดใช้งานอาคารใหม่ 
- ชั้น 2 ผู้ป่วยนอกทั วไป ชั้น 3 คลินิกเฉพาะทาง จักษุ/ผิวหนัง/เด็ก 
- ขยายงานทันตกรรมเฉพาะทาง 
- ขยายงานแพทย์แผนไทย 

ในปี 2563  
- ขยายงานกายภาพบ่าบัด 
- เวชกรรมสังคม 
- ขยายงานเชิงรุก ออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
- เตรียมครุภัณฑ์ และบุคลากร เพื อเปิดตึกผู้ป่วยใน/ผ่าตัด/คลอด 

          ประมาณการรายรับ 2562 

รายการ 2560 2561 2562 

1. งบเหมาจ่ายรายหัว UC 12,337,013.25 12,774,100.00 12,890,200.00 

2. รายได้ค่ารักษาพยาบาล 1,284,993.00 1,349,242.65 2,976,722.80 

3. รายได้เรียกเก็บ / กองทุน 3,608,245.50 2,599,792.08 2,709,781.68 

4. โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา 1,518,200.00 3,200,000.00 3,036,250.00 

5. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 1,060,500.00 1,400,000.00 2,800,000.00 

รวมทั้งสิ้น 19,808,951.75 21,323,134.73 24,412,954.48 

ประมาณการรายรับ 

รายการ 2560 2561 2562 

1. งบเหมาจ่ายรายหัว UC 12,337,013.25 12,774,100.00 12,890,200.00 

1.1 OP PP  (1,167.41 บาท/คน)  
 

11,674,100.00 11,674,100.00 

1.2 งบค่าเสื อม (128.69 บาท/คน) 
 

1,100,000.00 1,100,000.00 

1.3 IP (1,113.93 บาท/คน) 
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รายการ 2560 2561 2562 

1.4 แพทย์แผนไทย (11.61 บาท/คน) 
  

116,100.00 

2. รายได้ค่ารักษาพยาบาล 1,284,993.00 1,349,242.65 2,976,722.80 

2.1 ผู้ป่วยนอกทั วไป 719,584.00 755,563.20 793,341.36 

2.2 ทันตกรรม 74,250.00 77,962.50 81,860.63 

2.3 ใบรับรองแพทย์ 83,640.00 87,822.00 92,213.10 

2.4 Fitness 150,015.00 157,515.75 165,391.54 

2.5 ตรวจสุขภาพประจ่าปี 240,574.00 252,602.70 265,232.84 

2.6 คลินิกเฉพาะทาง จักษุ/ผิวหนัง/
กุมารเวชฯ 

  1,560,000.00 

2.7 อื นๆ 16,930.00 17,776.50 18,665.33 

3. รายได้กองทุน / เรียกเก็บ 3,608,245.50 2,599,792.08 2,709,781.68 

3.1 กองทุนประกันสังคม 281,262.00 300,000.00 300,000.00 

3.2 นค.1  428,395.00 100,000.00 100,000.00 

3.3 E-Claim 898,111.50 943,017.08 990,167.93 

3.4 สิ งส่งตรวจ 625,500.00 656,775.00 689,613.75 

3.5 ประกันอุบัติเหต ุ 1,374,977.00  600,000.00  630,000.00  

 
ประมาณการรายจ่าย 2562 
 

โครงการ 2562 งบประมาณ 2562 
งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายบริการ
วิชาการ 

160,100.00  

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2,240,000.00 650,000 
โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา 2,429,000.00 240,000 
โครงการค่าตอบแทนเงินเดือน 7,674,100.00  
โครงการจ่าย ม.อบ.ในกรณีหน่วยงานมีรายได้ (10%) 2,005,216.00  
โครงการการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ 10,537,520.00  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก (งบลงทุน) 1,282,096.00  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ 576,980.00  
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โครงการ 2562 งบประมาณ 2562 
งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) 

มาตรฐาน HA 
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา 
Thalassemia 

  

งบประมาณนอกแผน (วงเงินคงเหลือ 2560)  2,513,882 
รวม 22,236,012.00 2,753,882 

 
 มติที่ประชุม : 1. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา TOR ของนายแพทย์ธวัติ บุญไทย เพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         2. มอบนายแพทย์ธวัติ บุญไทย และ พญ.นวินดา เจียมบุญศรี สรุปผลการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาล/การรับบริการที่ดีของผู้ใช้บริการ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
    
วาระท่ี 3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   อ.ดร.สุวภรณ์  แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ขอน่าเสนอในวาระที  
5.1.1 – 2  
 มติที่ประชุม : รับทราบ               
 

วาระท่ี 3.3 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / ร่างข้อบังคับ 
คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที ได้ก่าหนดว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 จะต้องแล้วเสร็จในวันที  5 กันยายน 2561 นั้น  ขอให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 ชุด รายงานความก้าวหน้าของการ
ด่าเนินการ  

1. คณะกรรมการด่าเนินงานพัฒนาหลักสูตร :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในวันที  
30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. จะนัดอาจารย์ประจ่าหลักสูตรแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 และ อ.ประจ่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประชุมเพื อจัดท่า Curriculum Mapping 
ของหลักสูตร 

2. อนุกรรมการจัดท่ารายละเอียดรายวิชาหมวดศึกษาทั วไป และรายวิชากลุ่มพัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ รายวิชากลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน และรายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  :    
อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ แจ้งที ประชุมทราบว่า ในรายวิชากลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชนของชั้นปรีคลินิก ด่าเนินการใกล้เสร็จแล้ว ในส่วนรายวิชากลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและเวช
ศาสตร์ชุมชนของชั้นคลินิก และรายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก อยู่ในความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝ่าย
บริการการศึกษา 

3. อนุกรรมการจัดท่ารายละเอียดรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ชั้นปรีคลินิก) : ผศ.
จารุวรรณ์ วงบุตดี ได้แจ้งที ประชุมเพื อทราบว่าในรายวิชาของชั้นปรีคลินิก มคอ.3 ใกล้จะแล้วเสร็จ
แล้ว ยังคงเหลือการท่า Mapping และ ใส่รหัสรายวิชา 
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4. อนุกรรมการจัดท่ารายละเอียดรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะหมวดวิชาชีพ (ชั้นคลินิก) : ผศ.จารุวรรณ์    
วงบุตดี ได้แจ้งที ประชุมเพื อทราบ(แทน) ว่าในรายวิชาของชั้นคลินิก มคอ.3 ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว 
ยังคงเหลือการท่า Mapping และ ใส่รหัสรายวิชาเช่นกัน 

5. อนุกรรมการจัดท่ารายละเอียดงบประมาณ การพัฒนาอาจารย์ ทรัพยากรการศึกษา การวัด
ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา : ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ได้นัดประชุมอนุกรรมการใน
วันที  30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท่า มคอ.2 

  มติที่ประชุม : รับทราบ             
  

วาระท่ี 3.4 เรื่อง การประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้าน 
               สุขภาพ” ครั้งที่ 5 “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” “Synergizing Partners:  
               The Key for Health Systems Reform” วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 (CEHPE) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยน์ิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 คณบดี ได้แจ้งที ประชุมทราบ ตามที วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดประชุมวิชาการประจ่าปี
ระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาส่าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที  5 “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” 
“Synergizing Partners: The Key for Health Systems Reform” ระหว่างวันที  12-13 พฤศจิกายน 2561 
(CEHPE) นั้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ดังนี้ 

1. เวทีเสวนาเกี ยวกับประสบการณ์การท่างานของบุคลากรสาธารณสุขและอุดมศึกษา ในหัวข้อเรื อง 
Community Engagement and Health Professional Education (CEHPE) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ งเป็นหนึ งในหกมหาวิทยาลัยที เข่าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท (CPIRD) 
โดยมีวิทยากร ดังนี้ 

1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
2. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ 
3. แพทย์หญิงรัชฎาพร  รุญเจริญ 
4. แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศรี 
5. นายธานินทร์ ไชยานุกูล   สาธารณสุขอ่าเภอวารินช่าราบ 
และ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ    เป็นผู้ด่าเนินรายการ 

เนื้อหาเสวนา 
1. เหตุผลและที มาของการจัดท่าโครงการ CEHPE ของสถาบันผลิตแพทย์เพิ ม 

- การปฏิรูปหลักสูตร (โดยนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขั้นตอนการด่าเนินงาน 
4. ความคืบหน้าโครงการ 

4.1 ความส่าเร็จของโครงการ 
4.1.1 ผลงานที ด่าเนินไปแล้ว 

4.1.1.1 IPE (พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี) 
4.1.1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นพ.มงคล 
ภัทรทิวานนท์ พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี และ พญ.
รัชฎาพร  รุญเจริญ) 
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4.1.1.3 การเรียนการสอน/วิจัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน     
(นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ) 

4.1.1.4 การบูรการงานในพ้ืนที ชุมชนกับด้านการศึกษา 
(นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอ่าเภอวารินช่า
ราบ) 

4.1.2 ผลงานที ก่าลังด่าเนินการ 
4.2 จุดเด่น/ข้อจ่ากัด 
4.3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของหน่วยงานภาคีที เกี ยวข้อง 
4.4 แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

5. แผนงานในอนาคต  
5.1 กิจกรรม 
5.2 การประเมินและติดตามผล 

2. น่าเสนอผลการประเมิน ทางวิชาการที ผ่านมาในสหสาขาวิชาชีพสุขภาพวรรณกรรม (Systematic 
Review in Health Professionals) 

- วิชาชีพเภสัชฯ    (รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา น่าเสนอ) 
3. จัดท่าโปสเตอร์ที เกี ยวข้องกับโครงการ CEHPE 

1. Poster 1: งานการศึกษาชั้นคลินิกในชุมชน โดย นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ 
2. Poster 2: การเรียนการสอนแบบบูรณาการคณาจารย์จากสหวิชาชีพสุขภาพ 

(IPE) โดย     พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี 
3. Poster 3: การเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community engagement) และการ

ท่างานของ พชอ.   โดย อ.ดร.อารี  บุตรสอน 
มติที่ประชุม : รับทราบ               

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องหน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.2  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง 
4.2.1 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561  
   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที  3/2561    
เมื อวันที  20 กรกฎาคม  2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีเรื องแจ้งเพื อทราบ ดังนี้ 

1. แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (TCAS2) 
สืบเนื องจากระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS ของปี 2561 นั้นมีปัญหามาก เช่น การรับในแต่ละ
รอบไม่ชัดเจน ท่าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื อน การเข้าระบบเพื อดึงคะแนนการทดสอบล่าช้า ท่า
ให้เกิดผลกระทบกับกับข้ันตอนในการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยที เตรียมการไว้แล้ว เป็นต้น จาก
การปะชุมคณะท่างานของ กสพท เมื อวันที  18 กรกฎาคม 2561 ประเด็นในการเปลี ยนแปลงในปี
การศึกษา 2562 ของการรับในระบบ TCAS ขณะนี้อยู่ระหว่างการท่าประชาพิจารณ์  



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
 

2. การจัดสอบขั้นตอนที  1 และ 2 แบบ Computer-Based Examination ขณะนี้ ได้ด่าเนินการ
จัดท่าโปรแกรมไปแล้ว 90% ซึ งได้ส่งจ่านวนโควตาของการเข้าร่วมซ้อมสอบไปยังสถาบันต่างๆ 
แล้ว โดยจะมีการซ้อมสอบในวันที  15-16 กันยายน 2561 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  
 ไม่มี 
 

วาระท่ี 4.4  งานบริหารบุคคล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ         จ านวน  1  เรื่อง 
4.4.1 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ยินดีให้ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือน 
               ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติตัดโอนต่าแหน่ง และเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เลขที ต่าแหน่ง 438 มาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นั้น 

 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มีความยินดีตัดโอนต่าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เลขที ต่าแหน่ง 438 มาสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะเภสัช
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที  7/2561 เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.11/7620 ลงวันที  2 สิงหาคม 2561 เรื อง ยินดีให้ รศ.ดร.

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ตัดโอนต่าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปสังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ยินดีให้ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ตัดโอนต่าแหน่งและ

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานบริหารบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระท่ี 4.5  งานคลังและพัสดุ   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ         จ านวน  1  เรื่อง 
4.5.1 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                สิ้นสุดวันที  30 มิถุนายน 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 วรรค 1 ให้ส่วน
ราชการจัดท่ารายงานทางการเงินขอส่วนราชการ เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส นั้น   งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงานการรับและจ่าย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ไตรมาสที  3 เปรียบเทียบ ไตรมาสที  2  โดยสรุปได้  ดังนี้ 
 



๑๐ 
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 1. งบประมาณรายรับ  
 วิทยาลัยฯ มีรายรับ ณ ไตรมาสที  3 รวมทั้งสิ้น 204,441,771.04บาท เพื อขึ้นจากไตรมาสที  2  
9,770,596.59บาท  คิดเปน็ร้อยละ 4.78  ส่วนใหญ่มีรายรับเพิ มจากเงินรายได้ ค่าหน่วยกิตนักศึกษา ค่า
รักษาพยาบาล และเงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา 
 2. งบประมาณรายจ่าย 
 วิทยาลัยฯ มีรายจ่าย ณ ไตรมาสที  3 รวมทั้งสิ้น 124,101,634.22บาท เพื อขึ้นจากไตรมาสที  2  
35,698,861.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.27 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเพิ มจาก ค่าครุภัณฑ์ เงินเดือนบุคลากร และค่า
ตอนอื นนอกเหนือเงินเดือน  
 3. วิทยาลัยมีเงินคงเหลือ สุทธิ ณ ไตรมาสที  3 จ่านวน 80,340,136.82  คิดเป็นร้อยละ 39.30   ของ
เงินรายรับสุทธิ  ซึ งส่วนใหญ่มีการขออนุมัติผูกพันงบประมาณไว้แล้วแต่ยังไม่ท่าการเบิกจ่าย เช่น ค่าครุภัณฑ์ และ
รายการรายจ่ายประจ่าเดือน เช่นเงินเดือน ค่าตอบแทนอื นนอกเหนือเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค 
 ทั้งนี้ ขอให้แต่หน่วยงานที ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื อให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ่าของวิทยาลัยฯด้วย เพื อมิให้เกิดปัญหาในเดือน กันยายน 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

รายงานการรับ-จ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สิ้นสุดวันที  30 มิถุนายน 2561 
(เอกสารแนบ 1) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      เพื อทราบรายงานการรับ-จ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สิ้นสุดวันที  30 มิถุนายน 2561    

มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานการรับ-จ่ายเงิน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561    
 
วาระท่ี 5     เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  2 เรื่อง   
5.1.1 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  
                ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของวิทยาลัยฯ (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) รอบ 12 เดือน   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที   ส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ส่านักงานอธิการบดี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยฯ  รายงานความคืบหน้าการด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ของ
วิทยาลัยฯ ประจ่าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561 ( รอบ 12 เดือน ) นั้น    
  งานประกันคุณภาพฯ ได้ท่าการติดตาม รวบรวม จากหน่วยงานที รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ตามรายงานผล
การด่าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยฯ 
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 –  31 ก.ค. 2561 (รอบ 12 เดือน ) เกณฑ์ สกอ. จ่านวน 13 ตัวบ่งชี้  
 
 
 
 



๑๑ 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย(คณะ) รอบ 12 เดือน (ตัวบ่งชี้ สกอ.) ดังนี้ 
วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  (จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี) เกณฑ์ สกอ. (ณ 7 ก.ค. 2560) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 
หมายเหต : ไม่นับหลักสูตร พบ. 
เนื องจากประเมินเกณฑ์ WFME 

เชิงปริมาณ 
ผ่านเกณฑ์ 
3.41 คะแนน 

สัดส่วน 3 
หลักสูตร
ได้
มาตรฐา
นที 
คะแนน 
9.27 

3.09 พอใช้  
(ข้อมูลจาก
การ
ประมาณ
การ) 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
50.72 

ร้อยละ 51.43  5 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะที ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
26.09 

ร้อยละ 28.57  2.38 ต้อง
ปรับปรุง 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์
ประจ่า (ไม่รวม นศ.ชั้นคลินิก) 

เชิงปริมาณ 
2.50 
( 4:1 พบ), 
(8:1 สบ.
,วท.บ., วท.ม) 

คะแนน 2.50 2.50 พอใช้ 

 หมายเหตุ : จ่านวนนักศึกษา 
ต่อ อาจารย์ประจ่า 

พบ.  
4 : 1 

กลุ่มสา
สุข 
21 : 1 

วท.บ.ชีว
เวชฯ 
4 : 1 

  

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 6 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 6 ดีมาก 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 6 5 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (ไม่นับลาศึกษา
ต่อ) 
หมาเหตุ : แยกกลุ่มวิชา 

เชิงปริมาณ 
55,706.90  

บาท 
ต่อ คน 

124,04
0 บาท/
คน 

 5 ดีมาก 

แพทย์+ชีวเวช 
123,767.18 บาท/คน 

สบ.+วท.บ(อนามัย
สิ งแวดล้อม) 
124,631.11 บาท/
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย หน่วย 
จ านวน
ผลงาน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คน 
2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ่าและนักวิจัย 
(รวมลาศึกษาต่อ)  
หมายเหตุ : แยกกลุ่มวิชา 

เชิงปริมาณ 
37.43 

ร้อยละ 32.96 5 ดีมาก 

แพทย์+ชีวเวช 
จ่านวน 21 ผลงาน 
ร้อยละ 32 

สบ.+วท.บ(อนามัย
สิ งแวดล้อม) 
จ่านวน 20 ผลงาน 
ร้อยละ 42.86 

 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

เชิงคุณภาพ 
5 

ข้อ 4 3 พอใช้ 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุ
บ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 4 3 พอใช้ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื อ
การก่ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

เชิงคุณภาพ 
7 

ข้อ 7  5 ดีมาก 

5.2 ระบบก่ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
6 

ข้อ 5  4 ดี 

รวมคะแนน สกอ.  13  ตัวบ่งชี้ 4.07 ด ี
 
หมายเหตุ :  ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  ของวิทยาลัยฯ อยู่ท่ีระดับดี  ท่ี 
4.29 คะแนน 
           ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยฯ อยู่ที่ระดับดี  ที่ 3.96 
คะแนน 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 12 เดือน) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.29 5.00 3.01 3.83 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

1 - 3.00 - 3.00 
พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.15 4.29 4.00 4.07 ดี 

 
สรุปผลการด าเนินงาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ในตัวบ่งช้ีที่ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
และพอใช้ มีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี จาก 13 ตัวบ่งชี้ 

1) ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ค่าคะแนนโดยประมาณ 3.09 คะแนน 
ระดับพอใช้   

2) ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งระดับคะแนนของวิทยาลัยฯ              
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ที่ร้อยละ 28.57  ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานที่ 5 คะแนน ต้องอยู่ที่ร้อยละ 60  

3) ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  มีค่าคะแนน 2.50 
คะแนน ระดับพอใช้ 

4) ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าคะแนนที่ 3 คะแนน ระดับพอใช้ 
**สิ่งท่ีขาด**  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา  พร้อน าผลประเมินโครงการฯ ดังกล่าวมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

5) ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าคะแนนที่ 3 คะแนน ระดับ
พอใช้ 

**สิ่งท่ีขาด** ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    - สรุปผลการด่าเนินงานรอบ 12 เดือน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ มเติม ในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที อยู่ที ระดับ ต้องปรับปรุง และพอใช้ เพื อให้ผลงานใน
รอบปีการศึกษา 2561 พัฒนาขึ้นกว่าปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบ 5 ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงและพอใช้ ด าเนินการแก้ไข ในส่วนตัวบ่งชี้ที่ขาด มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ด าเนินการ 
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 
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5.1.2 เรื่อง รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (3 หลักสูตร ) 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ดร.สุวภรณ์ แดนดี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

ล าดับ หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

1 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ชีวเวช
ศาสตร์) 

วันที  13 
ก.ค. 
2561 

2.50 ปาน
กลาง 

3.14 ดี 2.51 ปานกลาง 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยสิ งแวดล้อม) 

วันที  19 
ก.ค.
2561 

3.40 ดี 3.10 ดี 2.78 ปานกลาง 

3 สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

วันที  9 
ส.ค. 
2561 

3.37 ดี 3.04 ดี 2.78 ปานกลาง 

รวมคะแนนผลการผลิตบัณฑิต 3.09 ดี 3.09 ดี 2.69 ปานกลาง 
 หมายเหตุ : -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ( WFME ) 
                          -1คะแนนประเมินหลักสูตรยังไม่เป็นทางการ อาจมีการปรับเพิ ม-ลด รอมหาวิทยาลัยฯ รับรอง
อีกครั้งปลายเดือน สิงหาคม 2561    
 
สรุปข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
วิทยา
ศาสตร
มหาบัณฑิต  
(ชีวเวช
ศาสตร์) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และได้จ่านวนรับ

ตามแผน  
- ควรก่ากับติดตาม และประเมินผล วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระบบและกลไก และเพื อให้ นศ.

สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที ก่าหนด 
- ควรประเมินระบบและกลไก /วิธีการ /กระบวนการในทุกองค์ประกอบ เพื อให้ได้ผลลัพธ์ตามที 

ต้องการทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  
องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการรับเข้า เพื อให้
ได้ผลการรับตรงตามแผน 
องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
การควบคุม ก่ากับติดตาม และประเมินผล 

องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
หลักสูตรควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรและประชาสัมพันธ์เชิง
รุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
ควรประเมินระบบและกลไกในการควบคุม ก่ากับติดตาม 
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หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
วิทยานิพนธ์ 
 
 
องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้  
กระบวนการจัดหาสิ งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
 
 

และประเมินผล วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามวงรอบของ PDCA 
เพื อให้ นศ.สามารถส่าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที 
ก่าหนด  
องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้   

- หลักสูตรควรน่าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการเพื อจัดหาสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ที ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  

- ในเรื องของทรัพยากรการเรียนรู้ หลักสูตรควร
ส่งเสริมให้ นศ.สามารถเข้าไปใช้สื อการเรียนรู้ต่างๆ 
หรือทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆที ทางมหาวิทยาลัยฯ 
จัดให้  

 
วิทยา
ศาสตร
บัณฑิต 
(อนามัย
สิ งแวดล้อม) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
หลักสูตรก่าหนดค่าเป้าหมายของแผนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดที ส่าคัญนอกเหนือจาก
ความพึงพอใจ ที ใช้เป็นเครื องมือก่ากับติดตามผลการด่าเนินงาน ประเมินผลกิจกรรมโครงการ ประเมิน
ความส่าเร็จของภารกิจที ส่าคัญ เพื อแสดงให้เห็นแนวโน้มผลลัพธ์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อาจารย์
ประจ่าหลักสูตรในการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที ดีข้ึนในทุกเรื อง 
 
องค์ประกอบที  1 การก่ากับมาตรฐาน 
- 

องค์ประกอบที  1 การก่ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรก่ากับติดตามการด่าเนินการตามแผนทรัพยากร
บุคคล ในการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรขอต่าแหน่ง
ทางวิชาการและได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ มมากขึ้น 

องคป์ระกอบที  2 บัณฑิต 
 ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินเพียงร้อยละ 
25.68 และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิต 3.93 คะแนน อาจไม่สะท้อน
ผลลัพธ์ความพึงพอใจที แท้จริง ดังนั้นควร
ทบทวนและปรับปรุง เพิ มช่องทางการประเมิน
ให้หลากหลายมากขึ้น เพื อได้รับข้อมูลตอบกลับ
มากยิ งขึ้น 

องค์ประกอบที  2 บัณฑิต 
พัฒนาเครื องมือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แยก
ผลประเมินของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละกลุ่มเช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื อหาโอกาสการน่าผลไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื อง จนเกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
 ควรประเมินช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เพื อปรับปรุงกระบวนการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
1.หลักสูตรทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาเกี ยวกับ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เพื อให้ได้นักศึกษาที มีคุณภาพ
ตามที หลักสูตรก่าหนด 
2.วิเคราะห์ ทบทวนคุณสมบัติของผู้รับเข้าว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที ก่าหนดหรือไม่ เพื อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ให้กับนักศึกษา 

องค์ประกอบที  4  อาจารย์ประจ่าหลักสูตร    
หลักสูตรควบคุมก่ากับการด่าเนินงานตามแผน
ทรพัยากรบุคคล เพื อเสริมสร้างความก้าวหน้า
ด้านวิชาการ ต่าแหน่งทางวิชาการ  ให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที 
ก่าหนดไว้ 

องค์ประกอบที  4  อาจารย์ประจ่าหลักสูตร    
ก่ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
กระบวนการสร้างความก้าวหน้าด้านผลงานวิชาการ และ
ต่าแหน่งทางวิชาการที สูงขึ้น และประเมินความส่าเร็จตาม
เป้าหมายที หลักสูตรคาดหวังอย่างต่อเนื อง แสดงผลลัพธ์การ
ด่าเนินการให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรควรบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
แบบ Project based learning ร่วมกันระหว่าง
รายวิชา นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาได้
เหมาะสม และเพิ มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
2.หลักสูตรพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื อง เพื อให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนา ตามจุดเน้นหรืออัต
ลักษณ์ที หลักสูตรก่าหนดไว้ 

องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้
เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 จ่านวนมาก  หลักสูตรน่า
ผลทวนสอบรายวิชา ไปทบทวน ปรังปรุงพัฒนาเครื องมือที ใช้
วัดผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที การจัดการเรียนการสอน
แบบ Project based learning เพื อให้ผลการประเมินผู้เรียน
สะท้อนคุณภาพที แท้จริงของนักศึกษา 

องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้   
คณะและหลักสูตรมีงบประมาณในการจัดหาสิ ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื อง แต่ไม่ชัดเจน
ในการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์ที ช่ารุดเพื อให้พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้   
ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนประจ่าห้องปฏิบัติการ เพื อ
จัดเตรียมเครื องมือให้พร้อมส่าหรับการเรียน (Lab อากาศ) 

สาธารณสุข
ศาตร
บัณฑิต 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

องค์ประกอบที  2 บัณฑิต 
การเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

องค์ประกอบที  2 บัณฑิต 
หลักสูตรควรด่าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตเพิ มขึ้น
เพื อให้ได้ข้อมูลที ชัดเจนส่าหรับอาจารย์ในการให้ความรู้ ด้าน
วิชาชีพที ระบบสุขภาพและตลาดแรงงานมีความต้องการอัน
จะเป็นทางเลือกต่อนักศึกษา 
 
 

องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
1. การก่าหนดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
และข้ันตอนการด่าเนินการจัดเตรียมความพร้อม 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 

องค์ประกอบที  3 นักศึกษา 
1. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที รอบด้านก่อนการเตรียมความพร้อมและก่าหนด
ขั้นตอนการด่าเนินงานที ชัดเจนมากยิ งขึ้น 
2. หลักสูตรควรมีการก่าหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ



๑๗ 
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หลักสูตร จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
นักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองและร่วมก่าหนด
กิจกรรมที จะพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบที  4  อาจารย์ประจ่าหลักสูตร    
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที  4  อาจารย์ประจ่าหลักสูตร    
หลักสูตรควรมีการติดตามด้านพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ทั้ง
การเพิ มคุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธ
กิจอื น 

องค์ประกอบที  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
หลักสูตรควรพิจารณาการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที 
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งประเมินสิ งที เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา  อาจารย์และประชาชนที เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้น
หลักการตามปรัชญาของหลักสูตรที มุ่งให้บัณฑิตมีความรู้และ
ทักษะที สามารถด่าเนินการด้านสุขภาพต่อบุคคล  ครอบครัว 
และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้   
การวางแผนและการจัดหาสิ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

องค์ประกอบที  6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้   
หลักสูตรควรด่าเนินการพิจารณาด้านการวางแผนและการ
จัดหาสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยดูจากเกณฑ์มาตรฐาน ความต้องการของอาจารย์ และ
นักศึกษา มาสู่การวางแผนให้ได้สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที 
ต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 ซึ งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ของทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านมาตรฐาน
หลักสูตร  ดังเอกสารที แนบมาท้ายนี้   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
    2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( 3 หลักสูตร )  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในรายหลักสูตร (3 หลักสูตร) พร้อมทั้งหลักสูตร
น่าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื อง 

มติที่ประชุม :  มอบประธานหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร น าโอกาสในการพัฒนา ไปด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
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วาระท่ี 5.2  งานบริการการศึกษา   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง   
5.2.1 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  
               ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ราย   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ตามที หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ก่าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และในหมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นั้น มีนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที  1 จ่านวน 3 ราย ได้ยื นค่าร้องขอเทียบโอนรายวิชาที เคยศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั วไป โดยในปี
การศึกษา 2560 นักศึกษาท้ัง 3 ราย ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวดที  11 การรับ
โอน การโอนย้าย และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ข้อ 55 การเทียบโอนรายวิชา ระบุไว้ว่า  
55.1 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื นหรือสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือการศึกษาในระบบ 
        55.1.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ผลการเรียน ความรู้และอื นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย รายวิชาที ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม เพื อใช้ในการตรวจสอบการส่าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น แต่ไม่น่าไปค่านวณค่าคะแนนเฉลี ยสะสม และคิดเป็นหน่วยกิตสะสมที ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ที 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น่าการเทียบโอนนั้นมาคิดค่าคะแนนเฉลี ยสะสม วิธีการให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
2. แบบค่าร้องขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา จ่านวน 3 ราย 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบรายวิชาที ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม เพื อใช้ในการ
ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่น่าไปค่านวณค่าคะแนนเฉลี ยสะสม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม เพื่อใช้
ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่น าไปค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
วาระท่ี 4.6  งานเลขานุการ   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ         จ านวน  1  เรื่อง 
4.6.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์  
               และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพื อทราบสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2561 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ 2561 
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มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
วาระท่ี 5.3  งานแผนและงบประมาณ    มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  1 เรื่อง   
5.3.1 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยป์ระวิ  อ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที  5.1 การบริหารของคณะเพื อ
การก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ ของคณะ ผลการด่าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 คือ 
ด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื อง เพื อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้ 

1. สรุปต้นทุนการผลิตบัณฑิตและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ตารางท่ี 1  สรุปต้นทุนการผลิตบัณฑิตและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

หลักสูตร รายรับ FTEs 
ปีงบประมาณ 

2560 

ต้นทุนการผลิต
บัณฑิต 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(FTEs)/ปี 2560 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต  78,501,600.00 265.69 56,872,917.48 214,057.43 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์   

6,676,600.00 191.41 20,434,043.39 106,758.15 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   

7,147,000.00 191.41 21,080,603.39 110,136.12 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

942,000.00 12.67 2,893,307.47 228,358.92 

 

หลักสตูร 

ต้นทุนรวม (Total Cost :TC) รายรับรวม (Total Revenue : TR) 

จ่านวน 
นักศึกษา 

จริง (หนวย 
: คน) 

จ่านวน 
นักศึกษา ณ 
จุดคมุทุน  

(หนวย : คน) 

ต้นทุนคงที รวม 
(TFC) 

 (หน่วย : บาท) 

ต้นทุนผันแปร
เฉลี ย (AVC) 

(หน่วย : บาท) 

ค่าลงทะเบียนต่อ
ปีการศึกษาตอ่
ราย (หน่วย : 

บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดินจัดสรร 
(หน่วย : บาท) 

หลักสตูรแพทยศาสตร์
บัณฑิต  

17,958,815 188,903.41 42,000.00 381,075.73 36 77 

หลักสตูรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์   

12,937,660 31,630.31 18,000.00 28,171.31 57 890 
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หลักสตูร 

ต้นทุนรวม (Total Cost :TC) รายรับรวม (Total Revenue : TR) 

จ่านวน 
นักศึกษา 

จริง (หนวย 
: คน) 

จ่านวน 
นักศึกษา ณ 
จุดคมุทุน  

(หนวย : คน) 

ต้นทุนคงที รวม 
(TFC) 

 (หน่วย : บาท) 

ต้นทุนผันแปร
เฉลี ย (AVC) 

(หน่วย : บาท) 

ค่าลงทะเบียนต่อ
ปีการศึกษาตอ่
ราย (หน่วย : 

บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดินจัดสรร 
(หน่วย : บาท) 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม   

12,937,660 34,358.41 18,000.00 39,165.03 72 567 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา      
ชีวเวชศาสตร์   

867,025.05 126,642.65 30,000.00 58,875.00 8 23 

  
จากตารางที  1 พบว่า  

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปรียบเทียบนักศึกษาจริง จ่านวน 36 คน และนักศึกษา ณ จุดคุมทุน 
จ่านวน 77 คน  

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เปรียบเทียบนักศึกษาจริง จ่านวน 
57 คน และนักศึกษา ณ จุดคุมทุน จ่านวน 890 คน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  เปรียบเทียบนักศึกษาจริง จ่านวน 72 คน 
และนักศึกษา ณ จุดคุมทุน จ่านวน 567 คน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เปรียบเทียบนักศึกษาจริง จ่านวน 8 คน และ
นักศึกษา ณ จุดคุมทุน จ่านวน 23 คน 

 
2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบสัดส่วน (ร้อยละ) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร         
              การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการจ าแนกตามงบประมาณต่างๆ  
 

หลักสูตร งบพัฒนา
อาจารย์ 

งบพัฒนา
บุคลากร 

งบพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา 

งบการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  45.66 9.10 2.38 42.85 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

24.67 
 

17.35 
 

2.63 
 

55.35 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   

24.14 
 

14.95 
 

2.26 
 

58.65 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

75.14 
 

10.22 
 

3.30 
 

11.34 

รวม 42.40 12.91 2.64 42.05 
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จากตารางที  2  ผลการเปรียบเทียบสัดส่วน (ร้อยละ) ค่าใช้จ่ายเพื อพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวม สัดส่วนที มากที สุด ตามล่าดับ ดังนี้  (1) งบ
พัฒนาอาจารย์  ร้อยละ 42.40 รองลงมาคือ (2) งบการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 42.05  (3) งบพัฒนา
บุคลากรร้อยละ 12.91 (4) งบพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 2.64  ซึ งแสดงให้เห็นได้ว่า ทรัพยากรที ส่าคัญ
ที สุดในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวม คือ ด้านการเรียนการสอนและ ทรัพยากรบุคคล (อาจารย์) ซึ งมีค่า
ใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 3 สรุปการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

หลักสูตร 
ต้นทุนการผลิต

บัณฑิต 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษา/
ปีการศึกษา 

ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โอกาสในการแข่งขัน 

รายรับ/
รายจ่าย 

>1 
ประเมิน 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัว น.ศ.
(FTEs) 

ประเมิน 

ร้อยละของ 

ประเมิน 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ 

ประเมิน 
บัณฑิตที่ได้งานท า

ภายใน 1 ปี 

ของผู้ใช้
บัณฑิต 

  

จ านวน น.
ศ.ใหม่เทียบ
แผนการรับ  

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต  56,872,917.48 116,950.64 1.38  214,057.43     2,187,419.90   90.6 75  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์   

20,434,043.39 31,630.31 0.33 x 106,758.15 
 

 20,726,829.55  

 

 

82.0 

76.00 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   

21,080,603.39 34,358.41 0.34 x 110,136.12 
 

96.00 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

2,893,307.47 126,642.65 0.33 x 228,358.92 
 

                  -    x 0.0 66.67 x 

รวม 101,280,871.72 309,582.02 2.37  659,310.61   22,914,249.45   91.42 151.96  

 หมายเหตุ:  - ค่าใช้จ่ายที สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อหัว จ่าแนกตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ  

- เกณฑ์ปกติของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs)
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จากตารางดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  ดังนี้ 

1. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร หมายถึง บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที มีจ่ากัดของ 
หลักสูตร เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยประเมินจาก รายรับเทียบค่าใช้จ่าย 
โดยพิจารณาจาก รายรับ/ค่าใช้จ่าย  มีค่ามากกว่า 1  พบว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีค่า 1.38  ถือว่ามี
ความคุ้มค่ามากที สุด โดยอีก 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรสาสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเพียง 
0.33 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม มีค่าเพียง 0.34 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีค่าเพียง 0.33 พบว่าไม่มีความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร 3 หลักสูตร 
ควรมีการปรับปรุงโดยเร่งด่วน   

2. ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรที มีอยู่ในการปฏิบัติงานที เหมือนกันน้อย
กว่า จะมีประสิทธิภาพดีกว่า ประสิทธิภาพจะมองถึงด้าน Input คือ ใช้วัสดุ เงิน และการบริหารจัดการน้อยกว่า 
ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยประเมินจาก ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ซึ งการบริหารจัดการด้ว ยงบประมาณที 
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที ก่าหนด ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต นั้น พบว่า เมื อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา โดยเฉลี ยเพิ มขึ้น แสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การ
บริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพลดลงด้วย  

3. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (Effectiveness) หมายถึง การท่าให้ส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือ 
สามารถบรรลุภารกิจได้ ก็ถือได้ว่ามีประสิทธิผล การมองทางด้านประสิทธิผลนั้น จะมองถึง Output เป็นหลัก โดย
ประเมินจาก ร้อยละของบัณฑิตทีได้งานท่า  พบว่า  ระดับปริญญาตรี สาขาที มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต มาก
ที สุดคือ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต มีร้อยละบัณฑิตที ได้งานท่า มากที สุดคือ ร้อยละ 100  และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีร้อยละบัณฑิตที ได้งานท่า 98.57 เมื อเทียบกับปี พ.ศ.2559 
ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก 

4. โอกาสในการแข่งขัน  หมายถึง การเปลี ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการของตลาดแรงงาน ที มีผลสืบ
เนื องมาจากการเปลี ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมมีผลต่อกระทบต่อนโยบายด้านการตลาดแรงงาน และ
นโยบายด้านการศึกษา ที ต้องท่าให้สถาบันการศึกษามีการแข่งขันกันมากขึ้น  โดยประเมินจาก ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และจ่านวนนักศึกษารับเข้าเทียบแผนการรับ พบว่า   

1) ด้านตลาดแรงงาน ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ในระดับมากที สุดคือ สาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต แสดงว่ามีโอกาสใน
การแข่งขันมากที สุด  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในระดับมาก เช่นกัน 

2) ด้านผู้ศึกษา  ร้อยละของจ่านวนนักศึกษาใหม่เทียบแผนการรับ คือ สาขาวิชา
แพทยศาสตร์บัณฑิต แสดงว่ามีโอกาสในการแข่งขันมากที สุด  รองลงมาคือ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม แสดงว่ามีโอกาสในการแข่งขันมากใน
ส่วนของคือ หลักสูตรสาสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ซึ งแผนการรับนักศึกษาลดลงเมื อเทียบ
จากปีก่อน ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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1. ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตร 

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีประสิทธิภาพมากที สุด และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ค่อนข้าง
สูง  และมีโอกาสในการแข่งขันค่อนข้างสูง  ควรเพิ มจ่านวนการรับนักศึกษา เพื อเพิ มความคุ้มค่า และเพิ ม
ทรัพยากรที ส่าคัญๆ ด้วย เช่น อาจารย์ วัดสุอุปกรณ์การศึกษา 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีความคุ้มค่าต่อการบริหาร
หลักสูตร น้อยที สุด  นอกจากนั้น โอกาสในการแข่งขันค่อนข้างต ่า ควรเพิ มแผนการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณา
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร อย่างเร่งด่วน ซึ งจากการแยกหลักสูตรจากเดิมท่าให้ค่าใช้จ่ายทั้ง    2 หลักสูตรมี
ค่าใช้จ่ายดับเบิ้ลเพิ มมากขึ้น ควรหาแนวทางเพื อหารายได้เพิ มจากด้านอื นๆ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เพิ มมากข้ึน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที รู้จักมากยิ งขึ้น การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนนอกพ้ืนที เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร 
น้อยที สุด  นอกจากนั้น โอกาสในการแข่งขันค่อนข้างสูง ควรเพิ มแผนการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตร อย่างเร่งด่วน ซึ งจากการแยกหลักสูตรจากเดิมท่าให้ค่าใช้จ่ายทั้ง    2 หลักสูตรมีค่าใช้จ่ายดับเบิ้ล
เพิ มมากขึ้น ควรหาแนวทางเพื อหารายได้เพิ มจากด้านอื นๆ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ มมากขึ้น และ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที รู้จักมากยิ งขึ้น การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
นอกพ้ืนที เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร น้อย

ที สุด  นอกจากนั้น โอกาสในการแข่งขันค่อนข้างต ่า ควรเพิ มแผนการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตร อย่างเร่งด่วน เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที รู้จักมากยิ งขึ้น การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนที เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  การวางแผนบริหารหลักสูตรควรก่าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ่าปีในด้านผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนและมี

การควบคุม ก่ากับ ดูแลให้มีการด่าเนินการให้ตรงตามแผนที ก่าหนดไว้ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพื อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ที เหมาะสมแต่ละหลักสูตร และมี
การตรวจสอบเป็นระยะ เพื อท่าให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มากยิ งขึ้น 

2.  การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพียง 1-3 ปีงบประมาณ แต่ในความเป็นจริง หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4-6 ปี แต่รายจ่ายค่าตอบแทนอื นๆนอกเหนือเงินอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรที มีประสบการณ์สูง จึงท่าให้วิทยาลัยฯ จะเป็นต้องมีเงินส่ารองเหลือไว้จ่านวนมากพอรองรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ดังนั้น หากต้องการข้อมูลที สมบูรณ์จะต้องวิเคราะห์ในช่วงเวลาที ยาวกว่านี้ 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบค่านวณต้นทุน เพื อผู้บริหารสามารถน่าเป็น
ฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรควรจัดท่าการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการที 
เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

4. จัดท่าปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื อให้เห็นภาพโดยการพัฒนาคณะในส่วนต่างๆ ในมุมมองที กว้าง
มากขึ้น เพื อการติดตามผลงานด่าเนินให้เป็นตามนโยบาย และแผนการท่างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
แก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
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5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพัฒนาระบบค่านวณต้นทุนในระบบ UBUUFMIS เพื อผู้บริหารสามารถน่า
เป็นฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรควรจัดท่าการวิจัยวิเคราะห์และประเมินผล
โครงการที เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 

๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
๒.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    เพื อพิจารณา  

1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2. ให้ข้อเสนอแนะส่าหรับหลักสูตร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตร 
1.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ควรเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า และเพิ่ม
ทรัพยากรที่ส าคัญๆ ด้วย เช่น อาจารย์ วัดสุอุปกรณ์การศึกษา 
1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ควรเพิ่มแผนการผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาปรับปรุงการ

บริหารหลักสูตร อย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการแยกหลักสูตรจากเดิมท าให้ค่าใช้จ่ายทั้ง    2 หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
ดับเบิ้ลเพิ่มมากขึ้น ควรหาแนวทางเพื่อหารายได้เพิ่มจากด้านอ่ืนๆ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่ม
มากขึ้น และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนนอกพื้นที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  
    1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มแผนการผลิตบัณฑิต ควร
พิจารณาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร อย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการแยกหลักสูตรจากเดิมท าให้ค่าใช้จ่ายทั้ง    2 
หลักสูตรมีค่าใช้จ่ายดับเบิ้ลเพิ่มมากขึ้น ควรหาแนวทางเพื่อหารายได้เพิ่มจากด้านอ่ืนๆ ควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การเผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนนอกพื้นที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

   1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ควรเพิ่มแผนการผลิตบัณฑิต ควร
พิจารณาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร อย่างเร่งด่วน เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนนอกพื้นที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1  การวางแผนบริหารหลักสูตรควรก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีในด้านผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน

และมีการควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินการให้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ตามสัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมแต่ละ
หลักสูตร และมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อท าให้เกิดความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น 
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2.2 การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพียง 1-3 ปีงบประมาณ แต่ในความเป็นจริง หลักสูตรส่วนใหญ่
ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4-6 ปี แต่รายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆนอกเหนือเงินอาจารย์แพทย์ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง จึงท าให้วิทยาลัยฯ จะเป็นต้องมีเงินส ารองเหลือไว้จ านวนมากพอรองรับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้น หากต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์จะต้องวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ยาวกว่านี้ 

2.3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบค านวณต้นทุน เพื่อผู้บริหารสามารถน า
เป็นฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรควรจัดท าการวิเคราะห์และประเมินผล
โครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

2.4 จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้เห็นภาพโดยการพัฒนาคณะในส่วนต่างๆ ในมุมมองที่
กว้างมากขึ้น เพื่อการติดตามผลงานด าเนินให้เป็นตามนโยบาย และแผนการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 

2.5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพัฒนาระบบค านวณต้นทุนในระบบ UBUUFMIS เพื่อผู้บริหาร
สามารถน าเป็นฐานในการประกอบการบริหารจัดการหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรควรจัดท าการวิจัยวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 งานเลขานุการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ      จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.1.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
               ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  9/2561 วันพฤหัสบดี ที  20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้อง CMP 412 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  9/2561 วันพฤหัสบดี ที  20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขครั้งที่ 9/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 

 

6.2 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.2.1 เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน หลักสูตรสาธารณสุข 
                ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย   
                สิ่งแวดล้อม  ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อทราบ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  ประจ่าปีการศึกษา 2560 ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ในภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ประจ่าปีการศึกษา 2560 จ่านวนทั้งสิ้น  71 รายวิชา นั้น  
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เพื อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งความสอดคล้องของ
หลักสูตร  มาตรฐานผลการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผล และเพื อให้การ
ด่าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   ได้ด่าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  จ่านวน 21 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของรายวิชาที เปิด
สอน โดยรายวิชาที ด่าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรลุตามแผน  
(ตามเอกสารแนบ)  

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแจ้งที ประชุมเพื อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทวน 
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  ประจ่าปีการศึกษา 2560 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน หลักสูตร

สาธารณสุข  ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม  ประจ่าปีการศึกษา 2560 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
          เพื อทราบและให้ข้อเสนอแนะทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม  ประจ่าปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
6.3 งานบริการการศึกษา  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
6.3.1 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปลี ยนแปลง

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมเจตน์ ทองด่า ได้ขออนุมัติลาศึกษาต่อ ตั้งแต่
วันที  6  สิงหาคม 2561 นั้น  เพื อให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  กลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบคา่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบคา่ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า อาจารย์สิทธชิัย  ใจขาน เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  

ทองด่า  ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ ดร.ปวีณา  ลิมปทิีปราการ อาจารย์ ดร.ปวีณา  ลิมปทิีปราการ คงเดิม 
อาจารย์สุภาณี  จันทร์ศิร ิ อาจารย์สุภาณี  จันทร์ศิร ิ คงเดิม 
อาจารย์จีราพร  ทิพย์พลิา อาจารย์จีราพร  ทิพย์พลิา คงเดิม 

 โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  19/2561 เมื อวันที   14  
สิงหาคม  2561  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   3 กันยายน  2561 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สมอ. 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม           

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
6.3.2 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต่าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปลี ยนแปลง

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  เนื องจากกลุ่มวิชาฯ  ได้มีการก่าหนดแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และ
ความเหมาะสมในการด่าเนินงานของหลักสูตร  ซึ งในปีการศึกษา 2561  อาจารย์ประจ่ากลุ่มวิชาฯ ที ลาศึกษาต่อ 
ได้ส่าเร็จการศึกษา และกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตร 
ทางกลุ่มวิชาฯ ร่วมกับหลักสูตรจึงได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไปประจ่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ งแวดล้อม นั้น  เพื อให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จึงขอเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
เหตุผลและสาระในการปรบัปรงุ 

อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ คงเดิม 
อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ ์ อาจารย์ ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
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หลักสูตรและการด าเนนิงานของ
หลักสูตร 

อาจารย์สิทธชิัย ใจขาน อาจารย์ ดร.ธงชัย  อามาตยบัณฑิต เนื่องจาก นายสิทธชิัย ใจขาน 
ไปประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ คงเดิม 
อาจารย์พัจนภา ธาน ี อาจารย์พัจนภา ธาน ี คงเดิม 

 โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  19/2561 เมื อวันที   14  
สิงหาคม  2561  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   3 กันยายน  2561 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
สมอ. 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์           

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 
6.3.3 เรื่อง ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา การแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม  ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3022 /2559 เรื อง แต่งตั้งประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข  ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า  เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม นั้น 
เนื องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  ทองด่า  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ  

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบค่า  เป็นประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที  19/2561 เมื อวันที   14  สิงหาคม  2561  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที  3 กันยายน  2561 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม   
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์  หลาบค า  เป็นประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน  2561 เป็นต้นไป 
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6.3.4 เรื่อง ขอแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา การแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที  3023 /2559 เรื อง แต่งตั้ง
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ได้แต่งตั้งอาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ นั้น   เนื องจากกลุ่มวิชาฯ  ได้มีการก่าหนดแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และความ
เหมาะสมในการด่าเนินงานของหลักสูตร ซึ งในปีการศึกษา 2561  อาจารย์ประจ่ากลุ่มวิชาฯ ที ลาศึกษาต่อ ได้
ส่าเร็จการศึกษา และกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตร ทาง
กลุ่มวิชาฯ ร่วมกับหลักสูตรจึงได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จึงขอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ เป็นประธาน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   โดยผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที  19/2561 เมื อวันที   14  สิงหาคม  2561  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   3 กันยายน  
2561 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มติที่ประชุม :  

6.3.5 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา เสนอเพื อพิจารณา การเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  ตามค่าสั งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที  22 /2561 เรื อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นั้น เนื องจากกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ งแวดล้อม เพื อให้การบริหารและการด่าเนินงานของกลุ่มวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดย
ผ่านที ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที  19/2561 เมื อวันที   14  สิงหาคม  
2561       ตามรายนาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ (เดิม) คณะกรรมการ (เปลี ยนแปลง) 
คณบด ี ที ปรึกษา คณบด ี ที ปรึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา รองคณบดฝี่ายบริการการศึกษา ที ปรึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน 
นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  เหลาสภุาพ กรรมการ นายธงชัย อามาตยบัณฑิต กรรมการ 
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นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ นางสาวฐิติรัช  งานฉมัง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์   กรรมการ 
นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ นางพัจนภา ธาน ี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์  ทองด่า กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า กรรมการ 
นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ นายสิทธิชัย ใจขาน   กรรมการ 
นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการ นางสาวปวีณา  ลมิปิทีปราการ กรรมการ 
นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา กรรมการ นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ์  หลาบค่า กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุภาณี จันทรศ์ิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวลินดา  ค่ามุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที   3 กันยายน  2561 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ไม่มี 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบการเปลี ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
มติทีป่ระชุม :  

 

6.4 ศูนย์บริการการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
6.4.1 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
               เรื่อง การก าหนดสาขาหรือตามลักษณะงานที่ต้องการส่งเสริมพิเศษ  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
               และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที 
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2561 ได้ผ่านการลงนามจากนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผลบังคับใช้ ณ วันที  23 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เพื อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขออ่านาจจากคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัย ฯ พิจารณา    

หมวดที  4 ข้อ 21 ค่าตอบแทนพิเศษส่าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ดังนี้ 
           ข้อ 21 ให้คณะกรรมการประจ่าฯ เป็นผู้พิจารณาประกาศก่าหนดสาขาหรือลักษณะงานที  
ต้องการส่งเสริมพิเศษ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาก่าหนดสาขาหรือลักษณะงาน ประกอบด้วย ความขาดแคลนซึ ง
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะต้องจัดท่าแผนความต้องการแพทย์สาขาต่างๆ ทั้งนี้ หากเคยจัดท่าแผนความ
ต้องการได้แล้ว ให้มีการทบทวนเพื อให้มีความเหมาะสมยิ งขึ้นและเปรียบเทียบกับภาระงานของโรงพยาบาลและ
ตามความจ่าเป็นของการจัดเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือบริการอื น รวมทั้งความยากล่าบากในการสรรหา
แพทย์สาขาดังกล่าวตลอดจนเกณฑ์อื น ๆ ที เหมาะสม โดยให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะเวลาตาม
สภาพปัญหา 
ข้อกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
        (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อง การก่าหนด
สาขาหรือตามลักษณะงานที ต้องการส่งเสริมพิเศษ  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปี
งบประมาณ 2561 
ประเด็นเสนอที่ประชมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  เพื อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื อง การก่าหนดสาขาหรือตามลักษณะงานที ต้องการส่งเสริมพิเศษ   สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ 2561 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดสาขาหรือตามลักษณะงานที่ต้องการส่งเสริมพิเศษ  สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

6.5 งานบริหารบุคคล  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
6.5.1 เรื่อง การเสนอขอประเมินการเรียนการสอนทุกหัวข้อแทนการประเมินการเรียนการสอนสามหน่วยกิต  
      ระบบทวิภาค ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หมวด 1 เรื อง การแต่งตั้งอาจารย์ประจ่าให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 5.1.2 ผลการสอน ก่าหนดให้้ “ผู้ขอต้องมีชั วโมงสอนประจ่าวิชาใดวิชาหนึ งที ก่าหนดไว้
ในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา ซึ งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช่านาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที ใช้ในการประเมินผลการสอนที ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส่าหรับกรณีที ผู้ขอได้ท่า
การสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอหลักฐานที ใช้ในการประเมินผลการสอน ใน
ทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพดีการอ้างอิงแหล่วที มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก่าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันตามข้อ 5 แนว
ทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้ายประกาศ” 

 เนื องจาก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2-3) และมีการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบ block course ซึ งในแต่ละรายวิชา เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยา ชีวเคมี ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละรายวิชายังมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning; PBL) โดยอาจารย์มีบทบาทหน้าที ในการ
จัดเตรียมกรณีศึกษา (case study) จัดท่าคู่มือ PBL อาจารย์ผู้ควบคุมกลุ่ม (facilitator)  อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล 
(resource person) จัดท่ากรณีศึกษาแบบ multiple case tutorial (MCT) จัดท่าแบบวัดประเมินความรู้
กรณีศึกษา (formative assessment)  และออกข้อสอบ MEQ ซึ งการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL จะใช้
อาจารย์ผู้สอนที หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชาที เกี ยวข้อง และข้อก่าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ก่าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดังนี้  
 1. สัดส่วนอาจารย์ชั้นปรีคลินิกต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1:4  
 2. สัดส่วนอาจารย์ชั้นคลินิกต่อนักศึกษา เท่ากับ 1:2  
 3. มีภาระงานด้านการให้บริการทางการแพทย์ที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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จากข้อก่าหนดของแพทยสภา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ภาระงานด้านการให้บริการทางการแพทย์ที โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงท่าให้ตลอดทั้งปีอาจารย์ใน
ระดับชั้นปรีคลินิกมีจ่านวนชั วโมงสอนไม่เป็นเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

 ดังนั้น จากข้อก่าหนดของประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประเมินการเรียนการสอนทุกหัวข้อแทน
การประเมินการเรียนการสอนสามหน่วยกิต โดยไม่จ่าเป็นต้องรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค เพื อเอ้ือ
ประโยชน์และสนับสนุนให้กับอาจารย์ชั้นปรีคลินิก ในการยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามบริบท
ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  ศธ 0529.16.1.9/2572 ลงวันที  8 สิงหาคม 2561  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาตามที หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอขอประเมินการเรียนการสอนทุกหัวข้อแทนการ
ประเมินการเรียนการสอนสามหน่วยกิต โดยไม่จ่าเป็นต้องรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค เพื อเอ้ือ
ประโยชน์และสนับสนุนให้กับอาจารย์ชั้นปรีคลินิก ในการยื นขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามบริบท
ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอขอประเมินการเรียนการสอนทุกหัวข้อแทนการประเมินการเรียนการ
สอนสามหน่วยกิต โดยไม่จ าเป็นต้องรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค เพื่อเอ้ือประโยชน์และ
สนับสนุนให้กับอาจารย์ชั้นปรีคลินิก ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามบริบทของการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

 

6.5.2 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน 

      มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 เนื องจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีเงินงบประมาณแผนงานผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทย์
สุขภาพ (กรอบนักเรียนทุน) และเงินงบประมาณแผนงานการให้บริการทางการแพทย์คงเหลือจากปีที ผ่านมา ซึ งใน
อนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาจมีปัญหาขาดสภาพคล่องในการจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 
จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้  
 1. คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานที จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายในเพื อทดแทนอัตราใหม่ที ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
รวมจ่านวนทั้งสิ้น 13 อัตรา โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
  1.1 เปลี ยนหมวดงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินงบประมาณแผนงาน
ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทย์สุขภาพ (กรอบนักเรียนทุน) จ่านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
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- คุณวุฒิปริญญาเอก จ่านวน 3 อัตรา 
 - สาขาวิชา เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา สรีรวิทยา    จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา ชีวเวชศาสตร์    จ่านวน 1 อัตรา 

  - คุณวุฒิ วุฒิบัตร จ่านวน 4 อัตรา  
 - สาขาวิชา อายุรศาสตร์    จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์   จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง   จ่านวน 1 อัตรา 

  1.2 เปลี ยนหมวดงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินงบประมาณแผนงาน
การให้บริการทางการแพทย์ จ่านวน 6 อัตรา ดังนี้ 

 - คุณวุฒิปริญญาตรี จ่านวน 6 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง นักรังสีการแพทย์   จ่านวน 2 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง พยาบาล    จ่านวน 2 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์   จ่านวน 1 อัตรา 
  - ต่าแหน่ง นักกายภาพบ่าบัด   จ่านวน 1 อัตรา 

 2. ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
 3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 3 รอบการประเมินข้ึนไป 
 4. ผู้ที มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีมาก ใน 3 รอบการประเมิน ให้เสนอเอกสารหรือหลักฐานผลงาน
เชิงประจักษ์เสนอผู้บังคับบัญชารับรอง พร้อมแสดงหลักฐานข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 6 เดือน (ตุลาคม 
2560 - 31 มีนาคม 2561) 
 5. วิธีการคัดเลือก   
  5.1 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.  เกณฑ์การคิดคะแนน 
  6.1 สอบสัมภาษณ์  50 คะแนน 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  50  คะแนน 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ที ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ข้อ 6.1 และ 6.2 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 และได้ค่า
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 โดยเรียงล่าดับจากผู้ที สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล่าดับ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557 

๒. แผนงบประมาณในการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตามที่เสนอ 

 

วาระท่ี 6.6 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง 
6.6.1 เรื่อง ขออนุมัติปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี  
               “เงินสมทบเพื่อท าบุญครูใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” เลขที่บัญชี 869-203850-6 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที วิทยาลัยฯ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เพื อจัดเก็บเงินสมทบท่าบุญอาจารย์ใหญ่ จ่านวน 
2 บัญชีนั้น เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงขอหารือ
ที ประชุมเพื อพิจารณาปิดบัญชีเงินฝากจ่านวน  1 บัญชี คือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ชื อบัญชี “เงินสมทบเพื อท่าบุญครูใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” เลขที บัญชี 869-203850-6 โดย
มีผู้เปิดบัญชี จ่านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายชาญวิทย์  มณีนิล 
2. นางรัตนา  เล็กสมบูรณ์ 
3. นางสาวปิยนันท์  มีเวที 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื อบัญชี “เงิน
สมทบเพื อท่าบุญครูใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” เลขที บัญชี 869-203850-6 

๒. ส่าเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื อบัญชี “โครงการท่าบุญ
อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” เลขที บัญชี 869-220445-8 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื อบัญชี “เงนิ
สมทบเพื อท่าบุญครูใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” เลขที บัญชี 869-203850-6 

มติที่ประชุม :  อนุมัติปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี 
“เงินสมทบเพื่อท าบุญครูใหญ่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” เลขที่บัญชี 869-203850-6 โดยมอบหมายผู้มี
อ านาจสั่งจ่าย ดังนี้ 

1. นายชาญวิทย์  มณีนิล 
2. นางรัตนา  เล็กสมบูรณ์ 
3. นางสาวปิยนันท์  มีเวที 
ไปปิดบัญชีเลขท่ี 869-203850-6 แล้วน าเงินทั้งหมดเข้าบัญชีเลขที่ 869-220445-8 เพื่อคงไว้

บัญชีเดียว ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
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วาระท่ี 6.7 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  1 เรื่อง 
6.7.1 เรื่อง โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านการมีกิจกรรมทางกาย (PA) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
               ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป การวิ่งเพื่อสุขภาพดงฟ้าห่วน-สวนสัตว์อุบลราชธานี   
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทยว์ีระวัฒน์  พันธุครุฑ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งที ประชุมเพื อพิจารณา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะจัด
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส่านึกด้านการมีกิจกรรมทางกาย (PA) และอนุรักษ์สิ งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนทั วไป การวิ งเพื อสุขภาพดงฟ้าห่วน-สวนสัตว์อุบลราชธานี (Mahidol Day Eco Run) ในวันที   23  
กันยายน  2561  ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส่านึกด้านการมีกิจกรรมทางกาย (PA) และอนุรักษ์สิ งแวดล้อมในกลุ่ม
เยาวชนและประชาชนทั วไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการสร้างจิตส่านึกด้านการมีกิจกรรมทางกาย (PA) และอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั วไป 
 มติที่ประชุม :  อนุมัติโครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้านการมีกิจกรรมทางกาย (PA) และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 
ปิดประชุม 12.20 น.  

                                                                                                     

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ทีป่ระชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/๒๕61 

เมื่อวันที่  28  กันยายน 2561    

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


