
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/๒๕62 วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
4. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
5. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์            กรรมการ 
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจติร   ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
7. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
8. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
ไปราชการประชุม กสพท. 

2. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์     กรรมการ 
ลาพักผ่อน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม/ 
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

2. อ.ปิยนันท์  มีเวที   ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
3. นพ.วัฒนา พรรณพานิช  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
5. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 
6. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. อ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  21/2561  
                           วาระพิเศษ  ครั้งที่  1/2562 และครั้งท่ี  2/2562 (ยังไม่ได้รับรองมติ) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 
 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  21/2561  เม่ือวันที่  13  
ธันวาคม 2561  มีเรื่องน าเสนอที่ประชุม 1 เรื่อง ดังนี้ 
        (1)  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
               ครั้งที่  21/2561  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม 2561       

วาระท่ี  4.1   (ร่าง) รายงานประจ่าปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่านักวิทยบริการ ส่านักบริหารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มติที่ประชุม มอบคณะ ส่านัก ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และส่งให้กอง
แผนงาน ภายในวันที  10 มกราคม 2562 และน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ  
 

       (2)  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                  ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อ 15 มกราคม  2562 
       วาระท่ี  3.3   การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที  2) พ.ศ. 
2561 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสนอเรื องวันที  11 มกราคม 2562)  มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบ
หน่วยงานที เกี ยวข้องด่าเนินการตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
(3)  วาระที่  4.1   รายงานผลการการด่าเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่าย รอบ 2 เดือน 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที 
เกี ยวข้องด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และน่าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 (4)   วาระท่ี  4.8  ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื อง หลัก เกณฑ์และวิธีการเกี ยวกับการใช้เงิน
บริจาคตามวัตถุประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ (เสนอเรื องวันที  21 ธันวาคม 2561)  มติที่ประชุม มอบคณะ
เกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และน่าเสนอที ประชุมในครั้ง
ต่อไป 
      มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 (5)  วาระท่ี  4.10   ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติที่ประชุม มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พิจารณาทบทวนการขอบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใน
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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(6)  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                ครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
       วาระท่ี  4.1   รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจ่าปี 
พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที  1 ณ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน มติที่ประชุม เห็นชอบ
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตร
มาสที  1 (ณ 31 ธันวาคม 2561) และน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหน่วยงานที เกี ยวข้องด่าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

(7)  วาระท่ี  4.8  รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการสอบ
บัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และมอบหน่วยงานที เกี ยวข้องด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และ
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่อง  ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  11/2561  
                           เมื่อวันเสาร์ที่  22  ธันวาคม  2561  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี 

(1) จากที่ประชุมประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  11/2561 เม่ือวันเสาร์ที่  22  
ธันวาคม   

                2561  
 วาระท่ี  3.1   ข้อสรุปเพิ มเติมเกี ยวกับเปลี ยนชื อ “การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้
เป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 (2)  แจ้งเวียนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  10/2561   
              เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2561       

วาระที่  4.1.2.6  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติส่าหรับนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มติที่ประชุม  เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด่าเนินการ จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้ส่าหรับนักศึกษาแทนการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ส่าหรับ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน 2 ราย 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  31 มกราคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  1/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   31 มกราคม 2561 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที  1/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   31 มกราคม 2561 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1   เรื่อง  แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
                         (เพิ่มเติม)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
 ตามที  กองแผนงาน แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
(เพิ มเติม) รายละเอียดของสาเหตุหรือปัจจัยที ท่าให้เกิดความเสี ยงและแก้ไขค่าเป้าหมายของประเด็นความเสี ยงใน
แผนการบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย จ่านวน ๒ ประเด็นความเสี ยง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง โดยขอแก้ไข
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีความเสี่ยงเดิม “ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เม่ือเทียบกับรายได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47” เป็น “ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41” เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบสัดส่วนร้อยละของเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับรายได้จากแหล่งอ่ืนในอัตรา   59 :  41 

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื องจากงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ซึ ง
เป็นผลมาจากจ่านวนนักศึกษาที ลดลง ดังนั้น เพื อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินและสามารถบริหารจัด
การเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรเพิ มประสิทธิภาพการหารายได้จากแหล่งอื น เพื อ
ลดการพึ งพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีสัดส่วนร้อยละ
ของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับรายได้จากแหล่งอื น ในอัตรา    ๕๕ : ๔๕ และ ๕๔ : ๔๖ 
ตามล่าดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๕9 : ๔1 หากพิจารณาสัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
สัดส่วนรายได้จากแหล่งอื นแล้ว พบว่ามหาวิทยาลัยก่าหนดสัดส่วนรายได้จากแหล่งอื นเพิ มขึ้นทุกปีเพื อลดการ
พึ งพาเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื อเทียบกับรายได้
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔1 

1. ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับ
ลดงบประมาณในปีถัดไป ขอเพิ่มรายละเอียดของสาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ที่ได้เข้าท าการสอบทานประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 เพื อเป็นการระบุสาเหตุที ชัดเจนของความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ งเป็นประเด็นความเสี ยงที ส่าคัญที ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรและมีผลต่อการถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : ตามที ส่านักงบประมาณ ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
และการปรับลดงบประมาณ จากการเบิกจ่ายงบประมาณ/ก่อหนี้ผูกพันที เป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ งส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยที ได้รับลดลงและส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
การเงินและการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

         - แผนบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแผนบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ มเติม) 
 มติที่ประชุม :  รับทราบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (เพิ่มเติม) 
 

วาระท่ี  4.2   เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
                           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง : งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ งแวดล้อม/ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด่าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและ
จัดท่าแผนกลยุทธ์ ประจ่าปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยการทบทวนตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์ เพื อการวิเคราะห์เชื อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ่าปี เพื อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ นั้น 

 ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณ ได้ด่าเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์ 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันที  30-31 มีนาคม  2562 ณ โรงแรม
อุบลบุรี รีสอร์ท     
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     รายชื อกลุ่ม Work Shop จ่านวน 3 กลุ่ม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์ ประจ่าปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยการทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ เพื อการวิเคราะห์เชื อมโยงกับวิ สัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ่าปี ตามรายชื อกลุ่ม Work Shop ดังเอกสารแนบนี้   
 มติที่ประชุม :  รับทราบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยการทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ เพื่อการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามรายช่ือกลุ่ม Work Shop 
 

วาระท่ี  4.3   เรื่อง  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 1 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก จ่านวน 1 ราย คือ 
 1. นายสมเจตน์ ทองด่า สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที  5 สิงหาคม 2564 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที  1 ปีการศึกษา 2561 
มาเพื อทราบ รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. นายสมเจตน์ ทองด า 
  1.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
510907 Advanced Biostatistics and Health 

Research Methodology 
3 A 

510911 Advanced Health Concepts and 
Applications 

3 A 

510983 Doctoral Seminar in Evidence-
based Health 

2 S 

511911 Advanced Health Service System 
Management and Application 

3 A 

รวม 11 4.00 
  1.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - ตามแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร จะด่าเนินการลงในปีที  2 ภาคการศึกษาที  1 เป็น
ต้นไป 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 1/2561 ราย นายสมเจตน์ ทองด่า  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้น 
 มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1      เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ   พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 
                 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ตามที  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
: EdPEx200 รุ่นที  6 พ.ศ. 2561 โดยให้หน่วยงานที สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) 
ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 ร่วมไม่เกิน 10 
หน้า มายังส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที  17 ธันวาคม 2561 และวิทยาลัยฯ  ได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 

ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) หน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที  6 พ.ศ. 2561 โดยมีความเห็นว่าโครงร่างองค์การ กระบวนการ และผลลัพธ์
ของวิทยาลัยฯ ยังขาดข้อมูลที แสดงความเชื อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

หัวข้อ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความเห็น 
โครงร่างองค์การ ข้อมูลในส่วนของโครงร่างองค์กรยังไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญหลายประเด็น เช่น 

1. บุคลากรที่รายงาน ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรในส่วนที่ให้บริการวิชาการซึ่งเป็น 1 ใน
บริการที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 

2. ไม่พบการรายงานปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้วิทยาลัยฯ บรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ 

3. ไม่พบการก าหนดความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ไม่พบการก าหนดผู้ส่งมอบ 
5. การก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของคู่ความร่วมมือยังไม่ชัดเจน 
6. ไม่ได้แสดงแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และระบบการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ตัววัด ขาดข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการของตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ พบเพียงชื่อตัวชี้วัด รวมทั้งยัง

ไม่สะท้อนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
หมวดกระบวนการ - การรายงานข้อมูลยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการที่เป็นระบบ และไม่พบความ

ชัดเจนของการเชื่อมโยงกับความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขาดแผนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการวิชาการ (บริการวิชาชีพ) 

- การรายงานข้อมูลยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึง การด าเนินการที่เป็นระบบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

หัวข้อ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความเห็น 
ข้อเสนอแนะใน

ภาพรวม 
วิทยาลัยฯ เริ่มประเมินตนเองเพื่อให้การบริหารน าคณะสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด และการ
แสดงผลการด าเนินการยังอยู่ในระยะการคัดเลือกตัววัดที่เหมาะสม และบางตัววัด ต้องรอ
การท าความเข้าใจและติดตามเพื่อให้เกิดผล 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื อการด่าเนินการที เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 : Ed Pex 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     เพื อพิจารณาข้อเสนอแนะจากการพิจารณาใบสมัครเพื อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)  ของ สกอ.  
เพื อมอบหมายผู้บริหาร และหน่วยงานที เกี ยวข้องน่ามาปรับปรุง แก้ไขผลการด่าเนินงาน ดังกล่าว           

มติที่ประชุม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขผลการด าเนินงาน มอบทีมงาน
ผู้รับผิดชอบ บทน า : โครงร่างองค์กร   หมวดที่ 1 การน าองค์กร และหมวดที่ 2 กลยุทธ์ นัดประชุมทีมใน
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. โดยให้เขียนและส่งงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 
2562  
 

วาระท่ี  5.2    เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                           ประจ าปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชา 
                           สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
        ตามที ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี จัดท่าบันทึกข้อความที  ศธ.0529.4.6/ว 906 
ลว 21 กรกฎาคม 2558 เรื อง แผนผังกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548”และให้เป็นไปตาม
ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่านักอธิการบดี  ในการนี้ งานบริการการการศึกษา จึงขอเสนอขออนุมัติ
จัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 (เพิ มเติมครั้งที  1) และ
อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการ
แต่งตัง้อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561            
(เพิ มเติมครั้งที  1) 

๒. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
     เพื อ พิจารณาขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2561 (เพิ มเติมครั้งที  1) และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561  
 มติที่ประชุม :  อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

วาระท่ี  5.3 เรื่อง พิจารณารับรอง (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ                  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ด้วยที ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ครั้งที  1/2562 เมื อวันที  23 มกราคม 2562 ได้ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิกวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2562 นั้น เพื อให้การจัด
การศึกษา และการวัดผลการศึกษาในระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจ่าปีการศึกษา 2562 
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และนักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมเพื อการประเมินและรับรองจาก
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี  

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 

    ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี
การศึกษา 2562 

 มติที่ประชุม :    รับรองปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี
การศึกษา 2562 

 

วาระที่  5.4    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
                         พ.ศ. 2562         
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 

        ตามบันทึกที  ศธ 0529.21/ว.082 ลงวันที  29มกราคม 2562  ส่านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ส่านักงานอธิการบดี แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เพื อด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง ความทราบแล้ว นั้น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

        ในการนี้  เพื อให้การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ รายละเอียด อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ระดับปรญิญาโท 
1 อาจารย์ที ปรึกษาในการให้ค่าแนะน่าควบคุมดูแลการท่าวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระ 

1. อาจารย์ที ปรึกษาหลัก ไม่เกิน 400 บาทต่อหน่วยกิต ไม่เกิน .............. บาทต่อหน่วยกิต 
2. อาจารย์ที ปรึกษาร่วม  ไม่เกิน 200 บาทต่อหน่วยกิตต่อ 1 เรื อง ไม่เกิน .............. บาทต่อหน่วยกิตต่อ 1 เรื อง 

ระดับปรญิญาเอก 
2 อาจารย์ที ปรึกษาในการให้ค่าแนะน่าควบคุมดูแลการท่าวิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ที ปรึกษาหลัก ไม่เกิน 500 บาทต่อหน่วยกิต ไม่เกิน .............. บาทต่อหน่วยกิต 
2. อาจารย์ที ปรึกษาร่วม  ไม่เกิน 200 บาทต่อหน่วยกิตต่อ 1 เรื อง ไม่เกิน .............. บาทต่อหน่วยกิตต่อ 1 เรื อง 

ระดบับัณฑิตศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ผู้สอน ส่าหรับ
หลักสูตรที เปิดท่าการสอน
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และ
เสาร์-อาทิตย์ (พิเศษ)  

ไม่เกิน 600 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน .............. บาทต่อครั้ง 

4. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ 
1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน .............. บาทต่อครั้ง 
2. กรรมการภายใน ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน .............. บาทต่อครั้ง 
3. กรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน .............. บาทต่อครั้ง 

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หากอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว งานบริการการศึกษาจะได้ด่าเนินการจัดท่า
ประกาศอัตราค่าตอบแทนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย ฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม :  อนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ ดังนี ้
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ที ่ รายละเอียด อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ  

1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน     800  บาทต่อครั้ง 
2. กรรมการภายใน ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน     500 บาทต่อครั้ง 
3. กรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน    1,200 บาทต่อครั้ง 

 
วาระท่ี  5.6   เรื่อง  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
                         วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ   
                         2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานบริหารบุคคล ได้ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562  เมื อวันที   
14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้การต่อสัญญาจ้างและการเพิ มค่าจ้างของ
บุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 โดยให้ปรับใช้ทั้งปีงบประมาณ 2562 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2553 
๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี

สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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วาระท่ี  5.7   เรื่อง  คู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต าแหน่งวิชาการ และพนักงาน 
                          มหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดภาระงาน
ของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที  6 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดท่าคู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ 
ต่าแหน่งวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้เป็นไปตาม
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก่าหนด เพื อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการในสังกัด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 จากการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 
ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เมื อวันที  14 กุมภาพันธ์ 2562 ที ประชุมมีมติ 
เห็นชอบคู่มือดังกล่าว และเพิ มข้อเสนอแนะในกรณีหน้าที  7  ข้อ จ. รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว/รายวิชา
ที เกี ยวข้อง ดังนี้ 

 1. ก่าหนดให้อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชาการวินิจฉัยชุมชน ปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 กรณี ไปปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาในชุมชน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
       จะคิดภาระงานได้ 6 ภาระงาน  
 1.2 กรณี ไปปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาในชุมชน และพักค้างคืนจะได้เงินเบี้ยเลี้ยง 
       จ่านวน 240 บาท โดยไม่คิดภาระงาน 
 ทั้งนี้ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ขอไม่รับเงินเบี้ยเลี้ยง  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  
๒. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื อง มาตรฐานภาระ

งานทางวิชาการของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 

๓. มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที  1/2559 เมื อวันที  30 มกราคม 2559 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 คู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง วันที  14 กุมภาพันธ์ 2562) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบคู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต่าแหน่งวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้มีความเหมาะสมในการใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัด  
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบคู่มือเกณฑ์ภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการ ต าแหน่งวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัด 

 

วาระท่ี  5.8  เรื่อง  ก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
      รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  งานบริหารบุคคล ได้ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เมื อวันที   
14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอตารางก่าหนดการด่าเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562) 
ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตามระยะเวลาที มหาวิทยาลัย
ก่าหนด รายละเอียดมีดังนี้ 

ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 

 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
1 มีนาคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ด่าเนินการตรวจ  

4-5 มีนาคม 2562 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน  
เพ่ือกรอกแบบประเมิน ดังน้ี 
       1.1 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 
       1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
             (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ : 1. ค่าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพื อนร่วมงาน 

7 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

ให้บุคลากรสายวิชาการ จัดท่าแฟ้มภาระงานส่งผู้บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย 
1. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.2)  
2. แบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.3) 
3. ให้แนบเอกสารในการแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย, ผลงานตีพิมพ์,  
    เอกสารประกอบการสอน/ค่าสอน ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่น่ามาคิดภาระงาน 
หมายเหตุ :  
1. กรณี บุคลากรที่ปฏบิัติงานไม่ครบรอบการประเมิน (6 เดือน) ให้คิดสัดส่วนตามการ
ปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างเช่น 
   -  ปฏิบัติงานระยะเวลา 3 เดือน ค านวณภาระงานสอน หาร  7.5 
   -  ภาระงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงฯ และอื่นๆ หาร  13 
2. ให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าแฟ้มส่งแบบเดิม กรณีที่ส่งแฟ้มภาระงานช้ากว่าก าหนดให้จัดท า
บันทึกชี้แจงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเรียนหัวหน้ากลุ่มวิชา หากไม่ท าบันทึกดังกล่าวจะไม่ตรวจ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
แฟ้มภาระงาน  
        ทั้งน้ี ผู้ที่ส่งแฟ้มจะต้องแนบเอกสารประกอบให้เรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจแฟ้ม
ตรวจแล้วพบว่าแนบไม่ครบ หรือไม่ได้แนบคณะกรรมการจะขอเรียกเอกสารเพ่ิมเติมโดย
ก าหนดให้ส่งเอกสารในระยะเวลาที่ก าหนด หากเกินก าหนดจะตัดสิทธิ์  
3. หากท่านใดไม่ส่งเอกสารทุกข้อดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 

7 มีนาคม 2562 
เวลา 16.00 น. 

ผู้บังคับบัญชา รวบรวบส่งแฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มายังงานบริหารบุคคลเพื อให้
คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน 
 

8 มีนาคม 2562 บุคลากรสายวิชาการ จัดส่งแบบประเมิน กลับคืนงานบริหารบุคคล ดังนี ้
   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 
   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 

11-13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการด่าเนินการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

13 มีนาคม 2562 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน เพื อสรุปผลการตรวจแฟ้มภาระงานของ 
    บุคลากรสายวิชาการ 
2. งานบริหารบุคคล แจ้งเวียนให้บุคลากรสายวิชาการมารับแฟ้มภาระงานกลับคืน  
    เพื อตรวจสอบการตรวจแฟ้มภาระงานของคณะกรรมการฯ โดยเซ็นรับได้ที  
    งานบริหารบุคคล 

14-15 มีนาคม 2562 ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการ ที ต้องการชี้แจง/มีข้อแก้ไข ผลสรุปการตรวจแฟ้ม 
ภาระงานของคณะกรรมการฯ ให้ด่าเนินการช้ีแจงในวันที  14-15 มีนาคม 2562  
**ทั้งนี้  หากพ้นก าหนดไม่มาชี้แจง/แก้ไขถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสามารถน าไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

18 มีนาคม 2562 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายวิชาการ เพื อ
กรอกแบบประเมิน ดังนี ้
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) 
    ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
3. ใบสรุปภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

21 มีนาคม 2562 ผู้บังคับบัญชา จัดส่งเอกสารแบบประเมินของบุคลากรสายวิชาคืนงานบริหารบุคคล เพื องาน
บริหารบุคคลจะได้ด่าเนินการต่อไป 

หมายเหตุ :   1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการเท่าน้ัน  
              3. การรับ-ส่ง เอกสารทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกคร้ัง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบตารางก่าหนดการด่าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบ
ครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตารางก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรสาย
วิชาการ รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

วาระท่ี  5.9  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
                         วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปี  
                         แรก  (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  งานบริหารบุคคล ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562  
เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อให้เป็นหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการต่อสัญญาจ้างและการเพิ มค่าจ้างของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้ปรับใช้ทั้งปีงบประมาณ 2562 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ โดยใช้หลักเกณฑ์การคิดภาระงานด้วยการก่าหนดตัวชี้วัด KPI ทั้งนี้ มอบงานบริหารบุคคล
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมจัดท่าหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวเพื อปรับใช้ในการประเมินครั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด่าเนินงานของส่วนงานภายในที มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที  2) 
พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปี
งบประมาณ 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-
31 มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

วาระท่ี  5.10  เรื่อง  ตารางก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
                             วิชาการ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานบริหารบุคคล ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562  
เมื อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอตารางก่าหนดการ
ด่าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 -
31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เพื อให้การเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที มหาวิทยาลัยก่าหนด รายละเอียดมีดังนี้ 

ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 

 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
5-6 มีนาคม 2562 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ทุกท่าน เพื อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ดังนี ้
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 แนบแบบรายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2) พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 1 งาน หรือ 1 ขั้นตอน 
              2. หากท่านใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 

12 มีนาคม 2562 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน  
 2. งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรที ได้รับเสนอชื อในการประเมินเพื อนร่วมงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี ้
1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
    ประเมินโดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 

15 มีนาคม 2562 1. บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อในการประเมินเพ่ือนร่วมงาน จัดส่งแบบประเมิน กลับคืนงานบริหาร
บุคคล  

 2. ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ส่งแบบประเมินผลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที กรอกผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว กลับคืนงานบริหารบุคคลเพื อจักได้ด่าเนินการประมวลผลต่อไป  
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หมายเหตุ :   1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2.  การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการเท่าน้ัน  
              3. การรับ-ส่ง เอกสารทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกคร้ัง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบตารางก่าหนดการด่าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตารางก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

วาระท่ี  5.11  เรื่อง  พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ 
        นายชาญวิทย์ มณีนิล  ประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานบริหารบุคคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ
นายชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ที ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
และประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มีดังนี้ 

 1. นายชาญวิทย์ มณีนิล 
  จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  9 มกราคม 2562  คณะอนุ
กรรมการฯ  ไดประเมินผลการสอนและประเมิ น เอกสารประกอบการสอน  ห รือ เอกสารค่ าสอน  
ตามหลักเกณฑที มหาวิทยาลัยก่าหนดแลว มีมติพิจารณาให้ผ่านตามเกณฑ์ และนายชาญวิทย์ มณีนิล ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเภทผงานวิจัย จ่านวน 5 เรื อง ซึ งมีอยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับชาติ และ ISI ระดับ
นานาชาติ ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด มีดังนี้ 
  1.1 บทความวิจัย  เรื อง Meneenin C and Maneenin N. Morphological variation of 
lung lobes and fissures: Embalm cadaveric study in Noetheastern, Thailand. KKU Journal for 
Pubic health Reseaech Vol.11 No.2 April-June 2018 
  1.2 บทความวิจัย เรื อง Meneenin C, Tungsrithong N, Toomsan Y, Chaicwamongkol 
K, Sripanidkulchai K. Incidence of metopic suture in skulls of Northeastern Thai adults. Chiang 
Mai Medical journal 2013; 52, 1-2 Z1X, 11-16 
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  1.3 บทความวิจัย เรื อง Sakaew W, Maneenin C, Ratanasuwan S, Amarttayakong P, 
Boonruangsri P, Kanpittaya J, Hipkaeo W. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal 
Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises-A Case Report. 
Srinagarind Med J 2017; 32 (1): 80-5. 
  1.4 บทความวิจัย เรื อง Arun S, Burawat J, Sukhorum W, Sampannang A, Maneenin 
C, lamsaard S. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in 
testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2016 Jul; 14(7): 
443-52. 
  1.5 บทความวิจัย เรื อง Sampannang A, Arun S, Sukhorum W, Burawat J, Nualkaew S, 
Maneenin C, Sripanidkulchai B, lamsaard S. Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Momordica 
Cochinchinensis Spreng. (Gac) Aril Extract on Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ) 
Induced HyperglycemiaMice. Int. J. Morphol 2017; 35(2): 667-675 
  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้ชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  3-5 ที มีร้อยละ
การมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 50 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของนายชาญวิทย์ มณีนิล 

๒. ส่าเนาบันทึกขอชี้แจงความเกี ยวเนื องสอดคล้องกันของผลงานวิจัยล่าดับที  3-5 ที มีร้อยละการมีส่วน
ร่วมไม่ถึงร้อยละ 50  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของของนายชาญ
วิทย์ มณีนิล 
วาระท่ี  5.12  เรื่อง  แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย 

                  วิชาการ (แบบ ปม.4) แบบประเมินโดยคณะกรรมการ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  งานบริหารบุคคล ได้ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายวิชาการ รอบครึ งปีแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เมื อวันที   
14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอแบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.4) แบบประเมินโดยคณะกรรมการรูปแบบใหม่ 
เพื อลดปัญหาจ่านวนกระดาษและง่ายส่าหรับการจัดท่าเอกสารประกอบการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  
(แบบ ปม.4) แบบประเมินโดยคณะกรรมการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการใช้แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.4) แบบประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

มติทีป่ระชุม :  เห็นชอบและอนุมัติการใช้แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.4) แบบประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

วาระท่ี 5.13    เรื่อง  รายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตร 
        บัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2562  

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่อง           ชื่อ  ผศ.พญ.ศุทธินี  ธิราช 
                         ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามมติที ประชุมอาจารย์ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้ งที  1/2562 เมื อวันพฤหัสบดีที  
10 มกราคม 2562 ซึ งร่วมกันพิจารณารายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ชั้นปรีคลินิก) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ เพื อเตรียมความพร้อมส่าหรับการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดท่า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2562 ให้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสรุปดังนี้ 

 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 101 การพัฒนาความเปน็นัก
วิชาชีพเวชกรรม * 

2(1-2-3) 
 

ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ประธานรายวชิา 

นายแพทยป์ระวิ อ ่าพนัธุ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

นายแพทยส์ุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวชิา 
2 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และ

พัฒนาการชีวิตมนุษย ์
4(3-2-7) นางสาวปิยนนัท์ มีเวที ประธานรายวชิา 

ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี      ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวชิา 

3 1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ทางการแพทย ์

4(3-2-7) ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานรายวชิา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวชิา 
รศ.ธารินี ไชยวงศ ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

4 1901 204 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
 

3(2-2-5) ผศ.ภาวนา  พนมเขต        ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสงัข์นุชติ ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.ศุทธินี ธิราช ผู้ประสานงานรายวชิา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

5 1901 205 หลักการทั วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

3(2-2-5) ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ประธานรายวชิา 
นายแพทยณ์ัฐพล สีดาพนัธุ ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงปารชิาติ ภิญโญศรี ผู้ประสานงานรายวชิา 

6 1901 208 ระบบผวิหนังและเนื้อเยื อ
เกี ยวพัน 

2(1-2-3) นางสาวฐานสิรา โฉมเกิด ประธานรายวชิา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนพิัทธ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

7 1901 209 ระบบกลา้มเนื้อโครงกระดูก 5(4-2-9) นางสาวลติพร อุดมสุข ประธานรายวชิา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุทธ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวนันทยา กระสวยทอง ผู้ประสานงานรายวชิา 

8 1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 

2(1-2-3) แพทย์หญิงนวินดา เจียมบญุศรี    ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยว์ีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวรสรนิ การเพียร ผู้ประสานงานรายวชิา 

9 1901 302 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ 

5(4-2-9) นางสาววลัวิสาข์ สุวรรณเลิศ    ประธานรายวชิา 
รศ.อนันต์ ไชยกุลวฒันา    ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางนงนชุ กัณหารัตน์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

10 1901 303 ระบบปัสสาวะ 4(3-2-7) ผศ.จุฑารัตน์  จติติมณี   ประธานรายวชิา 
ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยว์ัฒนา พรรณพานิช    ผู้ประสานงานรายวชิา 

11 1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5) ผศ.ปรีดา ปราการกมานนัท์ ประธานรายวชิา 
ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายชาญวทิย์ มณีนลิ ผู้ประสานงานรายวชิา 

12 1901 304 ระบบสบืพนัธุ ์ 4(3-2-7) ผศ.กาญจนา   แปงจิตต์     ประธานรายวชิา 
นายแพทยว์ิรรัฐ  จินาทองไทย ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวสุวภรณ์ แดนดี ผู้ประสานงานรายวชิา 

 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
1 1901 201 หลักการทั วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
4(3-2-7) นางสาววลัวิสาข์ สุวรรณเลิศ ประธานรายวชิา 

นางสาวจิตติยวดี  ศรีภา  ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

2 1901 210 ระบบประสาท  6(5-2-
11) 

ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวชิา 
นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวฐานสิรา โฉมเกิด ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุทธ ผู้ประสานงานรายวชิา 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

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

4 1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 5(4-2-9) นางสาวนันทยา กระสวยทอง ประธานรายวชิา 
ผศ.มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงนวินดา เจียมบญุศรี ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

5 1901 301 ระบบหายใจ 4(3-2-7) รศ.ธารินี ไชยวงศ์     ประธานรายวชิา 
ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยณ์ัฐพล สีดาพนัธุ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

6 1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

4(3-2-7) แพทย์หญิงปารชิาติ ภิญโญศรี ประธานรายวชิา 
รศ.อนันต์ ไชยกุลวฒันา      ผู้ประสานงานรายวชิา 
ผศ.ปรีดา ปราการกมานนัท์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

7 1902 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 2 

4(2-4-6) นายอนุวัตร ภิญญะชาติ ประธานรายวชิา 
ผศ.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายชาญวทิย์ มณีนลิ ผู้ประสานงานรายวชิา 

8 1903 307 บทนา่สู่เวชศาสตร์คลนิิก 1 4(3-2-7) ผศ.ศุทธินี ธิราช ประธานรายวชิา 
แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสงัข์นุชติ ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยว์ิรรัฐ  จินาทองไทย ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทยว์ัฒนา พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวชิา 

9 1904 308 บทนา่สู่เวชศาสตร์คลนิิก 2 2(1-2-3) แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนพิัทธ์ ประธานรายวชิา 
นายแพทยส์ุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวชิา 
นายแพทย์ศิริพงศ์ สิริมนต ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช ผู้ประสานงานรายวชิา 

 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 101 การพัฒนาความเปน็นัก
วิชาชีพเวชกรรม1 

1(1-0-2) ผศ.จิตติยวดี ศรีภา ประธานรายวชิา 

นายแพทยป์ระวิ อ ่าพนัธุ์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

นายแพทยส์ุริยง แผลงงาม ผู้ประสานงานรายวชิา 
2 1901 102 เซลล์และชวีวิทยาโมเลกุล

พื้นฐาน 
3(2-2-5) ผศ.เชาวลิต ยั วจิตร ประธานรายวชิา 

นางสาวรสรนิ การเพียร ผู้ประสานงานรายวชิา 
นางสาวสุธารกมล ครองยุทธ ผู้ประสานงานรายวชิา 
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ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

1 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 

2(1-2-3) นายแพทยป์ระวิ อ ่าพนัธุ์ ประธานรายวชิา 

นางสาวปวีณา ลิมปทิีปราการ ผู้ประสานงานรายวชิา 
2 1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และ

ชีววิทยาของการเจริญเติบโต 
1(1-0-2) นางสาวปิยนนัท์ มีเวที ประธานรายวชิา 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี ผู้ประสานงานรายวชิา 
3 1901 105 เมแทบอลิซึมและโภชนาการ

ในมนุษย ์
2(1-2-3) ผศ.จุฑารัตน์ จติติมณี ประธานรายวชิา 

ผศ.กาญจนา แปงจิตต์ ผู้ประสานงานรายวชิา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

      -    ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. หลักสูตรที ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที จะเปิดรับใน
ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 
 2. รับรองรายวิชาที เปิดสอนและรายชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นป
รีคลินิก) ประจ่าปีการศึกษา 2562   

มติที่ประชุม :  1. เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2562  

2. รับรองรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปรีคลินิก) ประจ าปีการศึกษา 2562   
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

        ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
        ณ ห้อง CMP 412 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย  

ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  3/2562 วันพฤหัสบดีที  21 มีนาคม 2562 เวลา 
09.00 น.  ณ ห้อง CMP 412 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ไม่มี 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

3/2562 วันพฤหัสบดีที  21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412  
มติที่ประชุม :  เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

วาระท่ี  6.2  เรื่อง  ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  
                           ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ด้วยที ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที 
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  มีงานวิจัยที ดีเด่น มีจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ่าปี 
2562 ตามระเบียบที ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 ดังนั้น สภาอาจารย์ ซึ งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ด่าเนินการคัดเลือก จึงใคร่ขอให้คณะต่างๆ และ
กรรมการสภาอาจารย์ พิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 
2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.1.5/ว.026 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2562 
เพื อสภาอาจารย์จะได้ด่าเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เสนอต่อที ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

มติที่ประชุม :  งดเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

 
 
 
 



24 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

วาระท่ี  6.2  เรื่อง  การพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน 
       คณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส”์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง      งานบริหารงานบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในที่ประชุม ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดคณะหน่วยงานต่างๆ ที มี
ความสามารถด้านกีฬาแจ้งความประสงค์เพื อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ครั้งที  38 “ขุนเลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที  24-31 
พฤษภาคม 2562 และให้บุคลากรที สนใจยื นประสงค์เพื อเข้าร่วมการแข่งขันกับผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนของ
กีฬาแต่ละชนิดกีฬา นั้น 

 ในการนี้ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนของกีฬาแต่ละประเภทได้พิจารณาแล้ว มีบุคลากรสังกัดของท่านได้ยื น
ความประสงค์ที จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที  38 ขุนเลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 รายชื อบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกีฬาบุคลากร
ส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที  38 ขุนเลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 
1 นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย อาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เทนนิส 25-30 พ.ค. 62 
2 นายอนุวัตร ภิญญะชาติ อาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แบดมินตัน 24-30 พ.ค. 62 
3 นายพลากร สืบส่าราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขฯ ฟุตบอล 24-31 พ.ค. 62 
4 น.ส.ไพเราะ แสนหวัง นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ เทนนิส 25-30 พ.ค. 62 
5 น.ส.ภชารี ยิ งรัตนสุข นักวิชาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก แบดมินตัน 24-30 พ.ค. 62 
6 น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์ เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป งานสารบรรณ แอโรบิค,กรีฑา 27-29 พ.ค. 62 
7 นายพงษ์ธร อ่อนรัตน ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานยานพาหนะ ฟุตบอล 24-31 พ.ค. 62 
8 น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลฯ กรีฑา 27-29 พ.ค. 62 

 กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งบุคลากรที มีรายชื อดังกล่าวทราบ
และด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ด่าเนินการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรกับต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าที พักที มหาวิทยาลัยจัดให้และบุคลากรที เดินทางโดยรถ
ของมหาวิทยาลัยจัดให้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื นที นอกเหนือจากนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
 2. บุคลากรที ได้รับการพิจารณาอนุญาตด่าเนินการกรอกใบสมัครเพื อเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามแบบใบ
สมัครที แนบ 
 จากตารางข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีผู้ยื นความประสงค์ขออนุญาตเข้าร่วม จ่านวน 4 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ 
  2. นางสาวภชารี ยิ งรัตนสุข 
  3. นายพงษ์ธร อ่อนรัตน์ 
  4. นางสาวไพเราะ แสนหวัง 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.2.3/ว00537 ลงวันที  15 กุมภาพันธ์ 2562 
๒. ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.16.1.2/00001 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562  

ราย นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ 
3. ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.16.1.15/00054 ลงวันที  28 กุมภาพันธ์ 2562  

ราย นางสาวภชารี ยิ งรัตนสุข 
4. ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.16.1.4/พิเศษ 00001 ลงวันที  1 มีนาคม 2562  

ราย นายพงษ์ธร อ่อนรัตน์ 
 5. ส่าเนาหนังสือ ศธ 0529.16.1.16/023 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562  
ราย นางสาวไพเราะ แสนหวัง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาผู้ที ยื นความประสงค์ขออนุญาต จ่านวน 4 ราย ข้างต้น เพื อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที  38 “ขุนเลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที  24-31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ หากด่าเนินการเรียบร้อย ให้จัดส่งรายชื อบุคลากรที 
ท่านได้พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพร้อมใบสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันฯ ให้กองการเจ้าหน้าที  ภายในวันที  8 มีนาคม 2562 หากพ้นก่าหนดถือว่าท่านไม่พิจารณาอนุญาตให้
บุคลากรที มีรายชื อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขัน  
 มติที่ประชุม :  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากร 

ปิดประชุม 12.30 น. 

 

                                                                                                  

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/๒๕62 
เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2562 

                                                                                                            

 
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 


