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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 8/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ 
4. ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี     หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ  
6. ผศ.ดร.เชาวลิต  ยั วจิตร   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. นางสาวณรัญญา  มีชัย   นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  เลขานุการ 
9. นางสาวลภัส  ยิ งยืน   เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปช่านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที  1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           กรรมการ 
(ไปราชการ ติดตาม บริการวิชาการ รร.ตชด.) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
3. นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
5. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  แนวทางการรับนักศึกษาแพทย ์
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมทราบขณะนี้โครงการ CPRD  มีการตื นตัวเพิ มข้ึนอย่างชัดเจน ที เป็นรูปธรรม คือ 
การท่างานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้ง
คณะท่างานมีรองปลัดกระทรวงฯ  นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นประธาน ร่วมกับนายกแพทยสภา สมาคม
วิชาชีพ กสพท. และคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง เพื อวางแผนในการรายงานความก้าวหน้าต่อ ครม. หลังการได้รับ
อนุมัติงบประมาณกว่า 3 หมื นล้านบาท ว่าจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในประเด็นการกระจาย
แพทย์สู่ชนบทหรือไม่อย่างไร 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แจ้งว่าไม่มีความถนัดการจัดหลักสูตรแพทยศาสตร์ที เน้น
ชุมชน 
 โครงการ CPRD  จะจัดการประชุมเพื อก่าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันที  
13 กันยายน 2562 ในการประชุมคร้ังนี้จะมีการพิจารณาเรื องการรับนักศึกษาโครงการ New Track (จบ
ปริญญาตรี) ทางวิทยาลัยฯจะต้องเตรียมข้อมูลเพื อน่าเสนอข้อมูลในที ประชุมด้วย 
 คณบดีแจ้งว่า โครงการ New Track นี้ถือว่าเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ 
โครงการ CPRD  จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ทราบทั วกัน  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.2 เรื่อง  การท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมทราบว่าเจ้าอาวาสวัดภูพร้าว ได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในเรื องวิชาการ  ในการเข้าร่วมการท่าวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา  ขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ มขึ้น
เรื อย ๆ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้สรุปผลการด่าเนินงานวิทยาลัยแพทย์ฯ เข้าเกี ยวข้องกับเรื องกัญชา ดังนี้   

1. อธิการบดี  เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  รับผิดชอบเรื องงานวิจัยเกี ยวกับกัญชา และ
การท่างานร่วมกับภาคีเครือข่าย  ในค่ายสรรพสิทธิประสงค์   

2. เขตสุขภาพที  10 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทาง
การแพทย์ส่าหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รศ.อนันต์  
ไชยกุลวัฒนา  และอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์  ร่วมเป็นวิทยากร จะมีการอบรม 1-3 รุ่น  
รุ่นแรก นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รศ.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  เข้ารับการอบรม ส่วนรุ่น 
2 ขอเชิญแพทย์ที สนใจเข้ารับการอบรม 
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3.  วิทยาลัยแพทย์ฯ จะประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ่านาจเจริญ  ซึ งมีคณะ
วิทยาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์   ขณะนี้รับตรวจเรื องตัวยาที 
ผลิตและสารกัญชาสกัด โดยมีโรงพยาบาลพนา  ซึ งผู้ว่าอ่านาจเจริญจัดสรรรงบประมาณ
ให้กับโรงพยาบาลพนาเป็นหน่วยงานหลักในการรักษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการท่าวิจัยเกี ยวกับเรื องกัญชา 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.3 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี  แจ้งในที ประชุมในการเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการ
จัดการให้เกิดการเปลี ยนแปลง 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย  ทีมแพทย์ พยาบาล กายภาพ บุคลากรสนับสุนน 
2. ด้านงานปฐมภูมิ (เวชศาสตร์ชุมชน) เป็นงานท่าในเชิงวิชาการ การรุกสู่โรงพยาบาลชุมชน 
3. ด้านงานระบบบริหาร ได้แก่ การเงิน พัสดุ สารบรรณ อื น ๆ ครอบคลุมการสนับสนุน 
4. งานสนับสนุนการบริการการรักษา ได้แก่ เอกซเรย์  รังสี เทคนิคการแพทย์ 
5. งานการวางแผน  การซ่อมบ่ารุง การพัฒนา สื อสาร เป็นเรื องส่าคัญ 

การจัดการแบบ Two way ต้องออกแบบการรับฟังความเห็น ชี้แจง  การน่าเสนอการบริการ  
สะท้อนให้บุคลากรได้รับทราบว่าจะท่าอะไรอย่างไร  อาจจะต้องตั้งคณะท่างานเพิ มเติมเพื อเตรียมรองรับการเปิด
โรงพยาบาล เพื อจะท่างานให้ทันครอบคลุม 5 ประเด็นเบื้องต้น รวมทั้งการสื อสารประชาสัมพันธ์ เพื อให้เกิดการ
ประสานในการท่ากิจกรรมต่าง ๆ  เกิดการท่างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

-ไม่มี- 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  รับทราบ เห็นควรให้จัดท าร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและด าเนินการกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งที่ 7/2562  เม่ือวันพุธ ที่  9 สิงหาคม 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธ์ุ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  7/2562 เมื อวันพุธ ที   9 สิงหาคม 2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  
7/2562 เมื อวันพุธ ที   9 สิงหาคม 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คร้ังที  7/2562 เมื อวันพุธ ที   9 สิงหาคม 2562 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1      เรื่อง  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ านวน 2 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก จ่านวน 2 ราย คือ 
 1. นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง  สั งกัดกลุ่ ม วิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชวิทยา ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 
ปี ตั้งแต่วันที  11 มกราคม 2561 ถึงวันที  10 มกราคม 2564 
 2. นายสมเจตน์ ทองด่า สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 
ปี ตั้งแต่วันที  6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที  5 สิงหาคม 2564 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2561 
มาเพื อทราบ รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง 
  1.1 ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
MD667992 Seminar in Pharmacology and  Toxicology II 1 S AU 
MD667996 Dissertation 9 S (5) 
  1.2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 20.83% ของงานทั้งหมด การด่านินงานตามเอกสารแนบ 
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 2. นายสมเจตน์ ทองด า 
  2.1 ผลการศึกษา 1/2561 
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 

  11 4.00 
  2.2 ผลการศึกษา 2/2561 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
510981 Doctoral Seminar in Public Health 1 1 S 
510903 Sustainable Environmental Management 3 A 

  4 4.00 
 

  2.3 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
  - งานวิจัยท่าไปแล้ว 15% ของงานทั้งหมด การด่าเนินงานตามเอกสารแนบ 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2561 ราย น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง  
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2561 ราย นายสมเจตน์ ทองด่า 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน จ่านวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระที่  4.2      เรื่อง  รายงานผลการการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
                               ในการขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามบันทึกที  อว.0604.5/ 781 ลงวันที  7 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน ส่านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี แจ้งมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที  9/2562 เมื อ
วันที  6 สิงหาคม 2562 เรื องการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที ประชุมมีมติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ทบทวนและเพิ มเติมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมให้มีความสมบูรณ์ และน่าเสนอต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ คร้ังที  10/2562 ในวันที  13 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ งานบริการ
การศึกษา ได้ส่งข้อมูลเพิ มเติมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว ตามบันทึกที  อว.0604.16.1.9/ 
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2147 ลงวันที  9 สิงหาคม 2562 เพื อเสนอที ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ คร้ังที  
10/2562 เมื อวันที  13 สิงหาคม 2562 ความทราบแล้วนั้น 

การนี้  จึงขอเสนอที ประชุมเพื อทราบผลการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ  
คร้ังที  10/2562 เมื อวันที  13 สิงหาคม 2562 ที ประชุมมีมติ อนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน 
ส่านักงานอธิการบดี จักเสนอวาระต่อที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาต่อไป ในวันที  31 สิงหาคม 2562   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการเสนอวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 4.3 เรื่อง  รายงานงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าไตรมาส      

        2/2562 และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 หมวดที  9 การจัดท่า
บัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ 50 “ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาส
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส งานคลังและพัสดุ จึ งขอรายงานทาง
การเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที  2 ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- 
มีนาคม 2562) และไตรมาสที  3  (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ต่อที ประชุมเพื อให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว       
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑ . ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.  2560  
๒ . งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  31  มีนาคม 2562 และ30 มิถุนายน 2562  
๓. งบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 6 เดือนตั้ งแต่ วันที  1 ตุลาคม 2561  

        สิ้นสุด วันที  31 มีนาคม 2562  และส่าหรับงวด 9 เดือนตั้ งแต่ วันที   
        1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด วันที  30 มิถุนายน 2562   

๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารธารณสุข ไตรมาสที  2 ปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) 
ดังนี้ 

๑. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ฯ วันที  31 มีนาคม 2562 และวันที  31 มีนาคม  2562 
๒. รายงานงบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด

วันที  31 มีนาคม 2562 และส่าหรับ 9 เดือน ตั้ งแต่ วันที  1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด
วันที  30 มิถุนายน 2562 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ  
วาระท่ี 4.4           เรื่อง   การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่ 8 
กรกฎาคม 2562 ได้มีการด่าเนินการดังต่อไปนี้  

1. มีการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ทั วไปของศูนย์ 
1.1 จ่านวนนักเรียน 
 ฝ่ายบริบาล ห้องเด็กอ่อน 1 คน  ห้องเด็กเล็ก 12 คน  ห้องเด็กโต 10 คน  
          ฝ่ายอนุบาล อนุบาลปีที  1 จ่านวน 19 คน (พักการเรียนเนื องจากให้คีโม1คน)  
                         อนุบาลปีที  2 จ่านวน 19 คน 
                         อนุบาลปีที  3 จ่านวน 13 คน 

                          รวมนักเรียนทั้งหมด 74 คน 
1.2 การขอซื้อขอจ้างและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะเงินเรียนรายหัว ปี 62  

แก้โดยได้ระดมสมองในการจัดซื้อจัดจ้างจนครบเต็มตามจ่านวนโควตานักเรียน 74 คนคือ 
204,565 บาท  ซึ งงานนโยบายและแผนท่าของบประมาณเป็นนักเรียน 85 คน เป็นจ่านวน
งบประมาณ 238,205 บาท ส่วนเงินรายได้ หากใช้ไม่หมดสามารถใช้ในปีถัดไปได้ แต่ทั้งนี้จะก่ากับ
ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมะสมต่อไป 

1.3 มีการประชุม 2 คร้ัง 13 สิงหาคม 2562 13.00-16.00น. และ ในวันที  18 สิงหาคม 2562 ท่า 
workshop 8.30-16.30 น. ได้ด่าเนินการสร้างก่าลังใจ หาจุดเด่นคุณค่าของแต่ละคน สร้าง
แรงจูงใจในการท่างาน ท่า swot การก่าหนดเป้าหมายศูนย์โดยล้อตามวิทยาลัยแพทย์ฯ โดยจะเป็น
ศูนย์ที จะพัฒนาเด็กเพื อก้าวสู่ศตวรรษที  21 เด็กมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความโอบอ้อม
อารี และมีสุขภาพกายและจิตใจดี  

1.4 ก่าหนดครูทุกคนวางแผนการสอน เป็นรายสัปดาห์ให้ครบปี 2563 และการประเมินผล พร้อมวัสดุ
สื อต่างๆ เพื อวางแผนการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้อง 

1.5 ก่าหนดให้มีการหมุนเวียนครูที เป็นแกนน่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกชั้นปี เพื อให้นักเรียนที มี
คุณสมบัติตามเป้าหมาย  

1.6 ก่าหนดให้แผนการสอนเป็น tor และใช้เป็นส่วนประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และท่าให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ก่าหนดส่งตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1.7 แบ่งหน้าที ความรับผิดชอบนอกเหนือการสอนตามความถนัด เพื อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินการของศูนย์ รู้ถึงคุณค่าของตัวเอง เช่นงานวิชาการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที  และบุคคล 
งานบริหารทั วไป 

1.8 ปัจจัยที ท่าให้งานไม่เต็มประสิทธิภาพคือ ครู 2 คนเป็นลูกจ้างชั วคราว เงินเดือน 8000 บาทไม่มี
การเพิ มเงินเดือน แต่ทั้งสองจบปริญญาตรี 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก พิจารณาเรื่องอัตราค่าตอบแทนของลูกจ้าง
ชั่วคราว และน าเข้าหารือกับรองคณบดี่าายบริหารต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง  การขอรับทุนสนับสนุนเพื่อลาศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.4/ว 01438 ลงวันที  26 มิถุนายน 2562 งานบริหารบุคคล 
ได้ด่าเนินการส่ารวจความต้องการด้านการขอรับทุนสนับสนุนเพื อลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 เพื อน่ามาวิเคราะห์จัดท่าแผนปฏิบัติการ นั้น 

 จากการส่ารวจดังกล่าว มีกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์เสนอให้วิทยาลัยฯจัดสรรทุนการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 จ่านวน 1 ทุน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.4/ว 01438 ลงวันที  26 มิถุนายน 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนเพื อลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ่าปีงบประมาณ 2563 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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วาระท่ี 5.2     เรื่อง  ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                          ประจ าปีการศึกษา 2562  (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     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 จึงขอเสนอขออนุมัติท่า
ค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมคร้ังที  1) เพื อ
ด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 (เพิ มเติมคร้ังที  1) 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาอนุมัติท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 

2562 (เพิ มเติมคร้ังที  1)  
 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                          พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

ตามบันทึกที  อว.0604.16.1.9/ 2147 ลงวันที  9 สิงหาคม 2562 งานบริการการศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งข้อมูลเพื อเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 
คร้ังที  10/2562 เมื อวันที  13 สิงหาคม 2562 เพื อขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที ประชุมมีมติ อนุมัติ
บรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสาตร์  ในแผนการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

การนี้  เพื อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษา จึงขอเสนอที 
ประชุมเพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื อจักได้เสนอส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่านักงานอธิการบดี ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วาระท่ี 5.4     เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ทั้งนี้หลักสูตร
ได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรต่อที ประชุมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรฯ คร้ังที  6/2562 เมื อวันที  19 สิงหาคม 
2562 แล้วนั้น 

การนี้ เพื อให้การเปิดหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่าเร็จวัตถุประสงค์  จึงขอแจ้งที ประชุมเพื อ
พิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 เพื อจักได้ด่าเนินการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรตามล่าดับต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. บทสรุปการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรและLearning Outcome    จ่านวน 1 ชุด  
๒. หนังสือรับรองการตรวจสอบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ      จ่านวน 1 ชุด  
๓. สรุปผลการประเมินหลักสูตร/ผลการส่ารวจในการปรับปรุงหลักสูตร    จ่านวน 1 ชุด  
๔. ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร    จ่านวน 1 ชุด  
๕. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร        จ่านวน 1 ชุด 
๖. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา        จ่านวน 1 ชุด 
๗. แผ่น CD (ข้อมูล ข้อ 1-6)            จ่านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
วาระที่ 5.5      เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานห้องปฏิบัติการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ  ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                                                               สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท่าโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่า 
ประจ่าปี 2562 โดยมีอาจารย์สุภาณี จันทร์ศิริ เป็นหัวหน้าโครงการ แต่เนื องจากโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถ
ขออนุมัติด่าเนินโครงการได้ เพราะการขออนุมัติจัดท่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  อัตรา
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ งแวดล้อม  ยังอยู่ ในขั้นตอนการเข้าที ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ่าเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการมีความจ่าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื อ
จัดซื้อวัสดุ สารเคมี และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
บันทึกข้อความ ที  อว 0604.16.1.16/ 125  ลงวันที   7 สิงหาคม 2562  เรื อง ขออนุมัติใช้เงิน

รายได้เพื อเบิกจ่ายโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าเรื อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนโครงการบริการ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่า 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่า 

มติที่ประชุม :  อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนโครงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และมอบ
ผู้รับผิดชอบติดตามเรื่องการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

วาระท่ี 5.6      เรื่อง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข   
                             การจัดสรรทุนการ่ึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ  
                             ต าแหน่ง พยาบาล ปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล 
                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ ต่าแหน่ง
พยาบาลปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้มีสมรรถนะ
เฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในอนาคต 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 -ไม่มี- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื อนไข  การจัดสรรทุน 

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไข การจัดสรร 
ทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 

๓. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื อนไข  
การจัดสรรทุนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ ต่าแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม :  มอบแพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และให้น าเสนอรองคณบดี่าายบริหารเพื่อตรวจสอบก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

วาระท่ี 5.7      เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัย  
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล 
                                                                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนเปิดให้บริการทางการแพทย์ 24 ชั วโมงเพื อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและเพิ มศักยภาพในการให้บริการด้านงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและหอผู้ป่วยใน 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
บุคลากรที ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานบริการ
ทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2556 

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ 
เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 

๔. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และ
ค่าเช่าที พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ท่าการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 150 พ.ศ. 2561 

๕. เอกสารชี้แจงฐานที มาของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาแก่บุคลากรแต่ละต่าแหน่ง 
 



13 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนบุคลากรที ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม :  มอบแพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ และให้น าเสนอรองคณบดี่าายบริหารเพื่อตรวจสอบก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
วาระท่ี 5.8     เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  ตามบันทึกข้อความที  ศธ 0529.2.3/ว 00637 ลงวันที  26 กุมภาพันธ์ 2562 กองการ
เจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยยื นแบบขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 ก่าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เมื อคณะกรรมการฯ ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้วิทยาลัยฯ
รายงานผลการประเมินไปผู้มีอ่านาจสั งจ้าง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น 
 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื นแบบ
ขอรับประเมินและผลงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และฉบับที  2 พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมินดังกล่าว 
ดังนี้ 
 1. บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 12 ราย 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน 

1 นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 
2 นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 
3 นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 
4 นพ.วัฒนา พรรณพานิช อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

5 พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี                                           อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

6 นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

7 นายชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

8 พญ.พัชรี พรรณพานิช อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

9 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ อาจารย์ ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

10 นางสาวมินตรา สาระรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 
11 นางภาวนา พนมเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน 

12 นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่านการประเมินต่อจนถึงเกษียณ 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ่านวน 4 ราย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน 

1 นายปิยสิทธ์ิ ด่าพะธิก เภสัชกร ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

2 น.ส.ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล เภสัชกร ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

3 น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

4 นายณรงค์ พรมรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผ่านการประเมินต่อสัญญาจ้าง 5 ปี 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (ฉบับที  2) 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 
พ.ศ. 2562 จ่านวน 16 ราย ดังกล่าวข้างต้น  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 16 ราย 
วาระท่ี 5.9     เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
   กรณี มีประสบการณ์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคร้ังที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 
2558 ที ประชุมมีมติ อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการค่านวณค่าประสบการณ์เพื อการก่าหนดเงินเดือนส่าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการทั วไป ดังนี้ 
 1. สายวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที มหาวิทยาลัย
ใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.4 
 2. สายสนับสนุนวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที 
มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.3 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032208534043.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013080216435546.pdf
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 โดยอัตราเงินเดือนที ค่านวณได้ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละระดับต่าแหน่ง ทั้งนี้ ให้คณะ
ก าหนดจ านวนปีสูงสุดที่ค านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องก่าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
พร้อมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้คณะกรรมการฯ ก่าหนดจ่านวนปีสูงสุดที ค่านวณค่าประสบการณ์ให้มี
ความเหมาะสม โดยวิทยาลัยฯ เคยได้น่าเสนอในที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อ
วันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี ้
  1.1 สายวิชาการ  
   1.1.1 กรณีมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จาก
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.4 โดยคิดค่า
ประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 7 ปี  
   1.1.2 กรณีมีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ หรือมีประสบการณ์ด้านการให้บริการ
สุขภาพหรือประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  : ให้คิดค่าประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที มี
ประสบการณ์ คิดให้ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มี
ค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.4 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

  1.2 สายสนับสนุนวิชาการ : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ 
ก.พ. ที มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.3 โดยคิดค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 5 ปี  
  หมายเหตุ : 1. กรณีประสบการณ์และมีระยะเวลาที มีเศษเป็นเดือน หากมีค่าประสบการณ์ 
           6 เดือน ขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี 
       2. เอกสารประกอบการพิจารณาในการคิดประสบการณ์ ได้แก่ 
    2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที มีประสบการณ์ 
    2.2 ตารางการค่านวณค่าประสบการณ์ 

  ทั้งนี้ ต้องก่าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร พร้อมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 

2558 http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส่าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014102116540477.pdf 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 

กันยายน พ.ศ. 2558 
๒. ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การก่าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส่าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี มีประสบการณ์ 

มติที่ประชุม :  อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี มี
ประสบการณ์ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416031451.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014102116540477.pdf
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วาระท่ี 5.10     เรื่อง ก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง
       (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เพื อให้การด่าเนินงานการเพิ มค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารบุคคล 
จึงขอเสนอตารางก่าหนดการด่าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ รอบครึ งปีหลัง (1 เมษายน 2562 -30 กันยายน 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562 
รายละเอียดมีดังนี้ 

ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

ระหว่างวันที  2 -6 กันยายน 
2562 

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื อเตรียมความพร้อม
ก่อนการด่าเนินการตรวจ  
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างประสานนัดวัน เวลา ในการก าหนดวันประชุม 

2 กันยายน 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 
6 กันยายน 2562 บุคลากรสายวิชาการ จัดส่งแบบประเมิน กลับคืนงานบริหารบุคคล ดังน้ี 

   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินตนเอง 

   - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency)  
     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยคณะกรรมการ 

หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือน
ร่วมงาน 

13 กันยายน 2562 

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

ให้บุคลากรสายวิชาการ จัดท่าแฟ้มภาระงานส่งผู้บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย 
1. แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณฯ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.2)  
2. แบบสรุปผลงานเพื อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

    บุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปม.3) 
3. ให้แนบเอกสารในการแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น โครงการวิจัย, ผลงานตีพิมพ์,  
    เอกสารประกอบการสอน/ค่าสอน ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานดังกลา่วจะไม่น่ามาคิดภาระงาน 

หมายเหตุ :  
1. กรณี บุคลากรที่ปฏบิัติงานไม่ครบรอบการประเมิน (6 เดือน) ให้คิดสัดส่วนตาม
การปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างเช่น 

   -  ปฏิบัติงานระยะเวลา 3 เดือน ค านวณภาระงานสอน หาร  7.5 

   -  ภาระงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงฯ และอื่นๆ หาร  13 
 2. ให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าแฟ้มส่งแบบเดิม กรณีที่ส่งแฟ้มภาระงานช้ากว่า

ก าหนดให้จัดท าบันทึกชี้แจงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเรียนหัวหน้ากลุ่มวิชา หากไม่
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

ท าบันทึกดังกล่าวจะไม่ตรวจแฟ้มภาระงาน  
        ทั้งน้ี ผู้ที่ส่งแฟ้มจะต้องแนบเอกสารประกอบให้เรียบร้อย หากคณะกรรมการ
ตรวจแฟ้มตรวจแล้วพบว่าแนบไม่ครบ หรือไม่ได้แนบคณะกรรมการจะขอเรียก
เอกสารเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้ส่งเอกสารในระยะเวลาท่ีก าหนด หากเกินก าหนดจะ
ตัดสิทธิ์  
3. หากท่านใดไม่ส่งเอกสารทุกข้อดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 

13 กันยายน 2562 

เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
ผู้บังคับบัญชา รวบรวบส่งแฟ้มภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มายังงานบริหาร
บุคคลเพื อให้คณะกรรมการตรวจแฟ้มภาระงาน 

16-18 กันยายน 2562 1. คณะกรรมการด่าเนินการตรวจแฟ้มภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  
2. กรณี แฟ้มที ตรวจเรียบร้อยแล้ว งานบริหารบุคคลจะแจ้งเวียนให้บุคลากรสายวิชาการ
มารับแฟ้มภาระงานกลับคนื 

3. กรณี บุคลากรสายวิชาการท่านใดที มีความต้องการช้ีแจง/มีข้อแก้ไข ผลการตรวจ
แฟ้มภาระงานของคณะกรรมการฯ ให้ยื นความประสงค์ในวันดังกล่าว 
**ทั้งน้ี หากพ้นก าหนดไม่มาชี้แจง/แก้ไขถือว่าข้อมูลน้ันถูกต้องสามารถน าไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

19-20 กันยายน 2562 งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสาย
วิชาการ เพื อกรอกแบบประเมิน ดังนี้ 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

     (แบบ ปม.4) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.4) 
    ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 

3. ใบสรุปภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
23 กันยายน 2562 ผู้บังคับบัญชา จัดส่งเอกสารแบบประเมินของบุคลากรสายวิชาคืนงานบริหารบุคคล 

เพื องานบริหารบุคคลจะได้ด่าเนินการต่อไป 
 

ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) 

 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

9 กันยายน 2562 1. งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ทุกท่าน เพื อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ดังนี ้
     1.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

           สายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.3) 
     1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
           ประเมินตนเอง 

     1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
           ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : 1. ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน แนบแบบรายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.2) พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 1 งาน หรือ 1 ขั้นตอน 
              2. หากท่านใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อขึ้นเงินเดือนในครั้งน้ี 



18 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 

ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 

 
2. งานบริหารบุคคล จะจัดส่งเอกสารแบบประเมินให้บุคลากรที ได้รับเสนอชื อในการ
ประเมินเพื อนร่วมงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
    2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Core Competency) (แบบ ปม.3)  
          ประเมินโดยคณะกรรมการ  

หมายเหตุ : 1. ค าว่า“ประเมินโดยคณะกรรมการ”หมายถึง ประเมินโดยเพ่ือน
ร่วมงาน 

13 กันยายน 2562 บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อในการประเมินเพ่ือนร่วมงาน จัดส่งแบบประเมิน กลับคืน
งานบริหารบุคคล  

16 กันยายน 2562 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดส่งเอกสารแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน  
 

20 กันยายน 2562 ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน  ส่งแบบประเมินผลของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที กรอกผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว กลับคืนงานบริหารบุคคล
เพื อจักได้ด่าเนินการประมวลผลต่อไป  

หมายเหตุ :   1. ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  2. การส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ทุกฉบับต้องส่งภายในวันเวลาราชการเท่าน้ัน  
              3. การรับ-ส่ง เอกสารทกุฉบับต้องมีการเซ็นรับ-ส่งทุกครั้ง 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณาเห็นชอบตารางก่าหนดการด่าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบ
ครึ งปีหลัง (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) ประจ่าปีงบประมาณ 2562  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตารางก าหนดการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบ
ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วาระท่ี 5.11   เรื่อง  ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการ จ้าง 

                      พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 เนื องจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีเงินงบประมาณแผนงานผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทย์
สุขภาพ (กรอบนักเรียนทุน) คงเหลือจากปีที ผ่านมา ซึ งในอนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาจมี
ปัญหาขาดสภาพคล่องในการจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการเปลี ยน
หมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
 1. คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานที จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายในเพื อทดแทนอัตราใหม่ที ได้รับ จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
รวมจ่านวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
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  1.1 เปลี ยนหมวดงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินงบประมาณแผนงาน
ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทย์สุขภาพ (กรอบนักเรียนทุน) จ่านวน 2 อัตรา ดังนี้ 

- คุณวุฒิปริญญาเอก จ่านวน 1 อัตรา 
 - สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ จ่านวน 1 อัตรา 

  - คุณวุฒิ วุฒิบัตร จ่านวน 1 อัตรา  
 - สาขาวิชา ตจวิทยา  จ่านวน 1 อัตรา 

 2. ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
 3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 3 รอบการประเมินขึ้นไป 
 4. ผู้ที มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีมาก ใน 3 รอบการประเมิน ให้เสนอเอกสารหรือหลักฐานผลงาน
เชิงประจักษ์เสนอผู้บังคับบัญชารับรอง พร้อมแสดงหลักฐานข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 6 เดือน (ตุลาคม 
2561 - 31 มีนาคม 2562) 
 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 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014060315111328.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 - ส่าเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการเปลี ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม :  อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2014060315111328.pdf
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วาระท่ี 5.12     เรื่อง ขอให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ตามบันทึกข้อความที  อว 0604.2/ว 588 ลงวันที  6 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัย ขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะเสนอชื อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที แนบมาพร้อมนี้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที  9/2562 เมื อวันที  6 สิงหาคม 2562 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - ส่าเนาบันทึกข้อความที  อว 0604.2/ว 588 ลงวันที  6 สิงหาคม 2562   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มติที่ประชุม :  ไม่เสนอชื่อผู้ มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

            ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  9/2562 วันพฤหัสบดีที  19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที  

9/2562 วันพฤหัสบดี ที  19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 9/2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
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(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธ์ุ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/๒๕62 
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2562 

                                                     

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


