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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6/๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
(ติดสอนนักศึกษาแพทย์ที ศูนย์แพทย์ฯสรรพสิทธิประสงค์) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.จิราภรณ์  หลาบค่า  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
2. ดร.ปิยนันท์  มีเวที  ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ 
3. ผศ.ดร.ลติพร  อุดมสุข  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 
4. ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน  ผู้ช่วยคณบดีงานพันธกิจสังคม 
5. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
 



2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1 เรื่อง  แจ้งผลการสอบเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) แพทยสภา ได้จัดสอบเพื อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นตอนที  1-2 ครั้งที   1-2  ครั้งที  1/2562  ระหว่างวันที   27-28  เมษายน  2562  นั้น กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยขอแจ้งข้อมูลผลสอบรวมทั้งหมด  ขั้นตอนที   1  ของผู้เข้าสอบจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื อทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
สถาบัน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน %สอบผ่าน คะแนน

สูงสุด 
คะแนน
ต่ าสุด 

คะเนนเฉลี่ย SD 

ผลสอบรวมทั้งหมด ขั้นตอนที  1 
ผู้เข้าสอบท้ังหมด 4,013 2,424 60.4 273 54 166.3 39.9 
สถาบันในประเทศ 3,398 2,354 69.3 273 65 174.8 35.1 
ศพค.รพ.ศรสีะเกษ 30 16 *53.3 219 110 159.2 29.3 

* เฉพาะกรณี % ผู้สอบผ่านต ่ากว่า 60 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  กสพท 132/2562  ลงวันที   28  พฤษภาคม  2562 เรื อง ผลการสอบเพื อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการสอบเพื อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.2 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการ 

            เป็นนักศึกษาแพทย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี  แจ้งที ประชุมเพื อทราบสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท่าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ครั้งที  2/2562  เมื อวันพุธที   
17 เมษายน  2562  ณ ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือที  สธ 0213.03/ว 24  ลงวันที   23  พฤษภาคม  2562 เรื อง ขอส่งรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท่าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท่าสัญญาการเป็นนักศึกษา
แพทย์ ครั้งที   2/2562   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
วาระท่ี 1.3 เรื่อง  ส าเนาประกาศและส าเนาค าสั่งที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา 
     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

คณบดี แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ตามที พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที  19) พ.ศ. 
2562 ก่าหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ส่านั กงานปลัดกระทรวงฯ จึงส่ง
ส่าเนาประกาศและส่าเนาค่าสั งที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  จ่านวน 4 ฉบับดังนี้ 

1. ค่าสั งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที  1/2562  เรื อง การปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ มแรกตามบทเฉพาะกาล ลงวันที   
15  พฤษภาคม  2562 

2. ประกาศส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื อง การก่าหนด
กลุ่มภารกิจเพื อการบริหารของส่านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที   15  
พฤษภาคม  2562 

3. ค่าสั งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที  4/2562  เรื อง การมอบอ่านาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที  (วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ) ลงวันที   17  พฤษภาคม  2562 

 4. ค่าสั งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที  5/2562  เรื อง การมอบอ่านาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการ
อุดมศึกษา) ลงวันที   17  พฤษภาคม  2562 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

หนังสือ ที   อว 0221.2/ว 5  ลงวันที   17  พฤษภาคม  2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบค่าสั งที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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วาระท่ี 1.4 เรื่อง  แจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง          
                      พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง งานเลขานุการ  
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ต าแหน่ง  คณบดี  

ตามที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562 เพื อรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 
TMC.WFME.BME. Standard (2017) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เมื อวันที  
23-25 เมษายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

อ้างตามหนังสือที  กสพท 146/2562 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการตรวจ
ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
สรุปได้ดังนี้ 

อ้างตามมติที ประชุมคณะกรรมการ สมพ.ในการประชุมครั้งที  2/2562 ลงวันที  27 พฤษภาคม 2562 
พิจารณาแล้วมีติ ดังนี้ 

การรับรองหลักสูตร 
เห็นชอบโดยมีเงื อนไข เนื องจากข้อมาตรฐานพ้ืนฐานที ไม่ผ่าน เป็นข้อก่าหนดเกี ยวกับการบริหารจัดการ 

ซึ งสถาบันยังสามารถด่าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
และสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ภายในระยะเวลาที ก่าหนด 

โดยมีสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

และให้ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. ปรับแก้การด่าเนินการตามข้อที ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อมาตรฐาน (ข้อ ม.) 
2. ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการด่าเนินการทุก 12 เดือน 

การรับรองสถาบัน 
ผ่านการประเมิน (รับรองมาตรฐานจนถึงวันที  26 พฤษภาคม 2567) 
 ศักยภาพในการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ่านวนนักศึกษาไม่เกิน 48 คน 
2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จ่านวนนักศึกษาไม่เกิน 20 คน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
หนังสือที  กสพท 146/2562 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื องแจ้งผลการตรวจประเมิน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

วาระท่ี ๒.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                      ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  23 พฤษภาคม  2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  5/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 พฤษภาคม  2562 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  
5/2562  เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 พฤษภาคม  2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เพื อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที  5/2562 เมื อวันพฤหัสบดี ที   23 พฤษภาคม  2562 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1      เรื่อง  แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน  
         ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามที  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส่าราญ บุคลากรในสังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ลาศึกษาต่อสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก่าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที  8 มกราคม 2561 ถึงวันที  7 มกราคม 2564 
นั้น 
 ในการนี้ ผู้รับทุนดังกล่าวข้างต้นได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที  2 ปีการศึกษา 2561 
มาเพื อทราบ รายละเอียดมีดังนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ 
  1. ผลการศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เกรด 
MD817993 Seminar in Community Health 

Development Research III 
1 A 

MD817999 DISSERTATION 8 S (8) 
  2 ความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ 
        - งานวิจัยท่าไปแล้ว 40% ของงานทั้งหมด การด่าเนินงานตามเอกสารแนบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2/2561  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบแบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาของผู้รับทุน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบ
ส่าราญ  

มติที่ประชุม :  รบัทราบ 
วาระท่ี 4.2      เรื่อง  รายงานงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                       ประจ าไตรมาส 2/2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานคลังและพัสดุ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม     นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 หมวดที  9 การจัดท่า
บัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ 50 “ให้ส่วนราชการจัดท่ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาส
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อกรรมการประจ่าหน่วยงานทุกไตรมาส งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงานทาง
การเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ่าไตรมาสที 2 ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- 
มีนาคม 2562) ต่อที ประชุมเพื อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว       
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 

 เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑ . ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560  

๒ . งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที  31 มีนาคม พ.ศ.2562  

๓ . งบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 6 เดือนตั้ งแต่วันที  1 ตุลาคม พ.ศ.2561 
สิ้นสุดวันที  31 มีนาคม พ.ศ.2562  

๔ . หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อทราบงบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารธารณสุข ประจ่าไตรมาสที  2 ปีงบประมาณ 
2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดังนี้ 

๑. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ฯ วันที  31 มีนาคม พ.ศ.2562 
๒. รายงานงบแสดงผลการด่าเนินงาน ส่าหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที  12 ตุลาคม พ.ศ.

2561 สิ้นสุดวันที  31 มีนาคม พ.ศ.2562 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและงานคลังพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1     เรื่อง  โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ตามที งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้เสนอวาระ (ร่าง) โครงร่างองค์กร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน) เข้าที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ใน
การประชุมครั้งที  4/2562 เมื อวันที  30 เมษายน 2562 เพื อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) โครงร่างองค์กร 
(โครงร่างการแบ่งส่วนงาน)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยที ประชุมเห็นชอบ(ร่ าง) โครงร่าง
องค์กร (โครงร่างการแบ่งส่วนงาน)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และให้มีต่าแหน่งผู้ช่วยคณบดี
งานวิจัย นั้น 

งานเลขานุการ ได้ด่าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงขอเสนอโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที มีการปรับเปลี ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
   

วาระท่ี 5.2     เรื่อง  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานแผนและงบประมาณ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 เนื องจากการเตรียมความพร้อม การจัดท่าแผนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ะจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื อจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงาน
ข้อมูลไปยังกองแผนงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ไม่มี- 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อโปรดพิจารณา  

1. รายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื อเป็นการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
จัดสรรโครงการ 

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปี พ.ศ.2563 
แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรโครงการ เพื อจัดท่าแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 
โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้  
1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการเดิม ตามกรอบงบประมาณประจ่าปี  

1.1  โครงการเดิมที มีการด่าเนินงานมาต่อเนื อง 3 ปี ขึ้นไป  จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
ค่าเฉลี ยร้อยละการเบิกจ่ายจริง 3 ปี ย้อนหลัง  

1.2  โครงการที มีการด่าเนินงาน น้อยกว่า 3 ปี การจัดสรรงบประมาณ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจขอ ง
ผู้บริหาร  

    ทั้งนี้ งานแผนและงบประมาณตั้งกรอบวงเงินให้แต่ละหน่วยงาน และเห็นควรให้
ผู้บริหารแต่ละส่วนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการในส่วนงานของท่าน และส่งงานแผนและ
งบประมาณ เพื อรวบรวมเสนอคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื ออนุมัติโครงการ ต่อไป  

1.3  โครงการหารายได้จากบริการวิชาการ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป้าหมาย จ่านวนเงิน   
    1,300,000  บาท 

1.4  โครงการหารายได้จากวิจัยภายนอก เป้าหมายจ่านวน 2,000,000 บาท (งานส่งเสริม 
    วิจัยฯ) 

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ เห็นควรพิจารณาโครงการและงบประมาณที เสนอขอ
เพื อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ จักต้องน่าเสนอโครงการในการประชุม
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อขออนุมัติโครงการ ต่อไป 

3. แนวทางการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้  จะต้องประกอบด้วย ดังนี้ 
1. เหตุผลความจ่าเป็น 
2. ขอใบเสนอราคา 1 รายการ ต่อ 3 บริษัท/ร้าน     
3. โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 4  แบบฟอร์ม โดยเลือก 1 รายการต่อ 1 แบบฟอร์ม คือ 
     3.1 เพื อทดแทนครุภัณฑ์ที เสื อมสภาพ 
     3.2 เพื อเพิ มประสิทธิภาพ / คุณภาพ / การปรับปรุง /พัฒนา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม  
     3.3 เพื อเพิ มปริมาณที มากขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณ   
           อย่างชัดเจน 
     3.4 เพื อเพิ มผลิตใหม่/ภารกิจใหม่  โดยรองรับการปฏิบัติงานใหม่ที ตามนโยบายรัฐบาล 
4. จัดล่าดับความส่าคัญ ของรายการครุภัณฑ์  

4. แนวทางการขอใช้เงินสะสม เนื องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการขอใช้เงินสะสมโดยให้ขอตั้งแผน
ตั้งแต่ 



9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

    ต้นปีงบประมาณ มิควรตั้งกลางปีงบประมาณ ทั้งทุกหน่วยงานที ขอใช้เงินสะสม จะต้องจัดท่าพร้อม 
    แผนปฏิบัติการประจ่าปี และชี้แจงเหตุผลความจ่าเป็นในการขอใช้งบประมาณ  
5. แนวทางการหารรายได้โครงการบริการวิชาการ กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป้าหมายโครงการ 
จ่านวน  1,200,000 บาท  
6. แนวทางการหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เป้าหมายโครงการ จ่านวน 2,000,000 บาท (งาน
ส่งเสริมวิจัยฯ) 

 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามงานแผนและงบประมาณเสนอ 
 

วาระท่ี 5.3     เรื่อง  สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2562  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื อสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการในสังกัดศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากร งานบริหารบุคคล จึงได้ด่าเนินการเปิดรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที  4-6 มิถุนายน 2562 จ่านวน 2 
ทุน คือ หลักสูตรหรือสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และหลักสูตรหรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ งคณะกรรมการฯ 
ได้ด่าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุนพัฒนาอาจารย์ เมื อวันที  13 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้
ผ่านหลักเกณฑ์ จ่านวน 1 ราย ดังนี้ 

ล่าดับที  ชื อ-สกุล กลุ่มวิชา คะแนน 

1 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 97.30 

หมายเหตุ : ผู้สมัครผ่านตามเกณฑ์ คือ ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาแบบการขอรับทุนสนับสนุนเพื อศึกษาต่อ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 (แบบ บค.6) 
 2. ส่าเนาใบสมัคร นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 3. ส่าเนาประกาศรับสมัครรับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ และการให้
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4. ส่าเนาประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์เพื อคัดเลือกรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 5. ส่าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื อรับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2562  
 6. แผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อภาคการศึกษา 
 7. ส่าเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื อง ก่าหนดการลงทะเบียนและการช่าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2562 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา ดังนี้ 
 1. อนุญาตให้ นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที ยั งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา มีก่าหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที  13 สิงหาคม 2562 - 12 
สิงหาคม 2565 ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. อนุมัติให้ทุนพัฒนาอาจารย์ (ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
  2.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  2.2 ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ่ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในอัตราไม่
เกินปีละ 165,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  2.3 ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 
 

มติที่ประชุม :    1. อนุญาตให้ นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา มีก าหนดระยะเวลา 
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2565 ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. อนุมัติให้ทุนพัฒนาอาจารย์ (ทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) โดยได้รับเงิน ดังนี้ 
  2.1 ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  
  2.2 ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในอัตรา
ไม่เกินปีละ 165,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  2.3 ได้รับค่าหนังสือค่าอุปกรณ์ และค่าสืบค้น ในอัตราเหมาจ่าย 38,000 บาทต่อปี 

 

วาระท่ี 5.4     เรื่อง  พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ 

        ของนางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ เพื่อประกอบการขอก าหนดทางวิชาการ  
        ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 งานบริหารบุคคล ขอเสนอเพื อพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการของ
นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกั ดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื อขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ 

 นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ 
 จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที  1/2561 เมื อวันที  20 มีนาคม 2562  คณะอนุกรรมการฯ 
ได ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ส อ น แ ล ะ ป ร ะ เมิ น เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น  ห รื อ เอ ก ส า ร ค่ า ส อ น  
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ตามหลักเกณฑที มหาวิทยาลัยก่าหนดแลว มีมติพิจารณาให้ผ่านตามเกณฑ์ และนางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้
เสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทผงานวิจัย จ่านวน 6 เรื อง ซึ งมีอยู่ในฐานข้อมูล ตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด มีดังนี้ 

1. ปวีณา ลิมปิทีปราการ และ สุภาพร โยธานนท์. ปัจจัยที มีผลต่อพฤติกรรมการออกก่าลังกาย
ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที มารับบริการที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านหนองแข้ ต่าบลโคกนาโก อ่าเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2562. 12 (1); 489-97. ซึ งจัดอยู่ในวารสาร TCI กลุ่ม
ที  1 

2. ปวีณา ลิมปิทีปราการ และ พัสตราภรณ์ โพธิแลกุ. ประสิทธิภาพของอีเอ็มบอลจากขยะ 
อินทรีย์ในการบ่าบัดน้่าเสียในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
21 (2): 1-10. ซึ งจัดอยู่ในวารสาร TCI กลุ่มที  1 

3. Unawong S. and Limpiteeprakan P. Efficiency of leachate treatment with Thai 
Morning Glory. Proceeding of the 8 th International Conference on Environmental Engineering, 
Science and Management; 23-24 May 2019; 1-6. Bangkok, Thailand. ซึ งเป็นเอกสารสืบเนื องการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

๔. Limpiteeprakan P, Makkarin P. Quality of Tap Water in Bann Tha Phosri  
Community, Det Udom District, Ubon Ratchathani. Proceeding of the 3rd International 
Conference on Public Health in Asia; 28-29 Apr 2017;87-93. Hiroshima, Japan. ซึ งเป็นเอกสาร
สืบเนื องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

๕. นุชนารถ โพธิโคตร, ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ. ปัจจัยเสี ยงต่อการมี 
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที  12;12-13 ก.ค. 2561; จังหวัดอุบลราชธานี. 455-69.  

๖. ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภัครินทร์ ก้อนมณี. ปัจจัยที มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการซาก 
โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งที  11;13-14 ก.ค. 2560; จังหวัดอุบลราชธานี. 340-52.  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018022611014343.pdf 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนาบันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย ของนางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ 

๒. ส่าเนา ก.พ.อ.03 ของนางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 เพื อพิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอนฯ ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวปวีณา 
ลิมปิทีปราการ 

 

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018022611014343.pdf


12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

วาระท่ี 5.5      เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
          กรณี มีประสบการณ์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ตามที  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 4 ราย คือ 
 1. พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์  มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  1 กันยายน 2562 
 2. พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์  มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  1 สิงหาคม 2562 
 3. พญ.ปราณปริยา พาดี   มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  1 กรกฎาคม 2562 
 4. นพ.ณฐกร เวชกามา  มารายงานตัวและเริ มปฏิบัติงานวันที  1 พฤษภาคม 2562  
 โดยล่าดับที  4 ขอสละสิทธิ์การมารายงานตัวและปฏิบัติงานในครั้งนี้ ตามมติที ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในครั้งที  ๑๐/๒๕๕๘ เมื อวันที  15 กันยายน พ.ศ. 2558 ที ประชุมมีมติ อนุมัติหลักเกณฑ์และ
วิธีการค่านวณค่าประสบการณ์เพื อการก่าหนดเงินเดือนส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการทั 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 
 โดยอัตราเงินเดือนที ค่านวณได้ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละระดับต่าแหน่ง ทั้งนี้ ให้คณะก าหนด
จ านวนปีสูงสุดที่ค านวณค่าประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องก่าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร พร้อมอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  ดังนั้น งานบริหารบุคคล จึงขอเสนอการก่าหนดจ่านวนปีสูงสุดที ค่านวณค่า
ประสบการณ์ และวิธีการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 3 ราย 
รายละเอียดมีดังนี้ 
  1. สายวิชาการ  
   1.1 กรณีมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า : ให้คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5% จาก
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ที มหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบันตามคุณวุฒิที มีค่าสั งบรรจุ คูณด้วย 1.4 โดยคิดค่า
ประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน 7 ปี  
   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 

  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 
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 3 ราย ดังนี้ 

 1. ข้อมูลประสบการณ์ท างานของ พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์ 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

15 พ.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 1 ปี 0 เดือน 17 วัน ตามหนังสือ ที  อบ 
0032.1/277 
ลงวันที  21 มี.ค. 62 

2 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลส่าโรง 1 มิ.ย. 60 – 12 มี.ค. 62 1 ปี 9 เดือน 12 วัน ตามหนังสือ ที  
38/2562 
ลงวันที  12 มี.ค. 62 

   รวมท้ังสิ้น 2 ปี 9 เดือน 26 วัน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  2  ปี  9  
เดือน  26  วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์ จะมี
ประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  1  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด 
(ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)  

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 26,490.00 

 2. ข้อมูลประสบการณ์ท างานของ พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

1 แพทย์
ปฏิบัติการ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

15 ก.ย. 58 – 27 ม.ีค.62 3 ปี 6 เดือน 13 วัน ตามหนังสือ ที  มข 
0301.6.1.1.2/862 
ลงวันที  27 มี.ค. 62 

   รวมท้ังสิ้น 3 ปี 6 เดือน 13 วัน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์  จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน  
รวมทั้งสิ้น  3  ปี  6  เดือน  13  วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  
พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ จะมีประสบการณ์ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  2  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด 
(ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)  

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 
2  19,867.05 27,813.87 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 27,820.00 
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 3. ข้อมูลประสบการณ์ท างานของ พญ.ปราณปริยา พาดี 

ที ่
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

นายจ้างหรือ 
ส่วนราชการทีส่ังกัด 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
รวมระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลมุกดาหาร  
 

1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61 1 ปี ตามหนังสือ ที  มห 
0032.201/33 
ลงวันที  21 มี.ค. 62    

2 นายแพทย์
ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลตระการพืชผล  
 

1 มิ.ย.61 – 10 มิ.ย. 62 1 ปี 10 วัน  ตามหนังสือ ที  
1574/2562   
ลงวันที  7 พ.ค. 62 

   รวมท้ังสิ้น 2 ปี 10 วัน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พญ.ปราณปริยา พาดี จะมีประสบการณ์ด้านการท่างาน รวมทั้งสิ้น  2  ปี  10  
วัน คิดค่านวณตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น พญ.ปราณปริยา พาดี จะมีประสบการณ์
ด้านการท่างานตามหลักเกณฑ์ รวมเป็น  1  ปี รายละเอียดดังนี้ 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

เงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด 
(ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)  

ค่าประสบการณ์ปีละ 5% คูณ 1.4 

1 18,020.00 18,921.00 26,489.40 

เงินเดือนที่ค านวณได้ 26,490.00 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มติที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  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 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. ส่าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 3 ราย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณา 

1. อนุมัติการก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี มีประสบการณ์  
 2. การค่านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จ่านวน 3 ราย  

มติที่ประชุม :  อนุมัติการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี 
มีประสบการณ์  และอนุมัติการค านวณเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย 

 
 
 
 
 
 

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 5.6      เรื่อง  ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ  
          ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริหารบุคคล 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม      ชื่อ  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด้วย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เห็นสมควรเชิดชูเกียรติบุคคลที ปฏิบัติงาน หรือ
เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล หรือสถาบันที สอนนิสิตนักศึกษา
แพทย์ ที มีผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษาดีเด่นเป็นที ประจักษ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นครู และอุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทย ให้เป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ” เพื อเป็นแบบอย่างแก่
อาจารย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ นั้น 

 ในการนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงขอให้สถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และส่านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ มเพื อชาวชนบท เสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่อง
เป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ่าปี 2562 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื อง ครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2557 หมวด 1 ข้อ 5 และ 6 มีดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นครูแพทย์แห่งชาติ มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือเคยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 (2) ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองคณบดี รองผู้อ่านวยการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปในปีที ได้รับการเสนอชื อ
เพื อพิจารณา 
 (3) ไม่เป็นกรรมการอ่านวยการหรือกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 (4) ไม่เป็นคณะกรรมการด่าเนินการคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ ในปีที ได้รับการเสนอชื อเพื อพิจารณา 
 (5) ไม่เป็นผู้ที เคยได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติมาก่อน 
 ข้อ 6 การพิจารณาคัดเลือกครูแพทย์แห่งชาติ มีองค์ประกอบส าคัญของการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษา 
 (2) คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
 (3) การอุทิศตนเพื อประโยชน์แก่วงการแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ 

 จากข้อ 5 (1) และ (2) บุคลากรที เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือเคยปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีรายนามดังนี้ 

ข้อมูลอายุการท างาน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วันบรรจุ 
อายุการท างาน 

ปี เดือน วัน 
1 ผศ.ธันยาการย์  ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 มิถุนายน 2547 15 0 1 
2 รศ.ดร.ธาริน ี  ไชยวงศ์ รองศาสตราจารย์ 3 พฤศจิกายน 2551 10 7 12 
3 ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตดี หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1 กุมภาพันธ์ 2548 14 4 14 
4 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  จิตติมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 เมษายน 2550 12 2 14 
5 พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี อาจารย์  1 มิถุนายน 2552 10 0 14 
6 ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา อาจารย์ 2 กรกฎาคม 2546 15 11 13 
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ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วันบรรจุ 
อายุการท างาน 

ปี เดือน วัน 
7 ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 มีนาคม 2551 11 3 12 
8 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 เมษายน 2551 11 2 14 
9 ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 สิงหาคม 2547 14 10 6 

10 นพ.สุริยง  แผลงงาม อาจารย์  2 พฤษภาคม 2550 12 1 13 
11 อ.ดร.นันทยา  กระสวยทอง อาจารย์  30 มิถุนายน 2549 12 11 16 
12 อ.ดร.ชาญวิทย์  มณีนิล อาจารย์  27 ธันวาคม 2547 14 5 19 
13 พญ.ปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ อาจารย์  1 กันยายน 2551 10 9 14 
14 อ.ดร.ปิยนันท์  มีเวที อาจารย์  1 สิงหาคม 2549 12 10 14 
15 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา รองศาสตราจารย์ 3 เมษายน 2538 24 2 12 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 1. ส่าเนาหนังสือ ที  กสพท 137/2562 ลงวันที  7 มิถุนายน 2562 เรื อง ขอให้เสนอชื อผู้สมควรได้รับ
การยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ่าปี 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาเสนอชื อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ประจ่าปี 2562 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เสนอ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์
แห่งชาติของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี 5.7      เรื่อง  รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  (3 หลักสูตร)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  

ล าดับ หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 2559 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

1 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ชีว
เวชศาสตร์) 

วันที  29 
พ.ค.

2562 

3.18 ดี 2.50 ปานกลาง 3.14 ดี 

2 วิทยาศาสตร วันที  27 3.42 ดี 3.40 ดี 3.10 ดี 
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ล าดับ หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 2559 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

บัณฑิต (อนามัย
สิ งแวดล้อม) 

พ.ค.
2562 

3 สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

วันที  3 
มิ.ย.

2562 

3.50 ดี 3.17 ดี 3.04 ดี 

รวมคะแนนผลการผลิตบัณฑิต 3.37 ดี 3.09 ด ี 3.09 ดี 
  
หมายเหตุ : -  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ( WFME ) อยู่ระหว่างรอผลประเมิน 

ซึ งมีหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ งแวดล้อม และหลักสูตร สบ.ยื นขอรับรอง TQR และทาง สกอ. จะตั้ง
คณะกรรมการ TQR เพื อตรวจรับรองในระบบ CHE QA Online สกอ. ปี 2561  ต่อไป 
สรุปข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร แนวทางเสริม โอกาสการพัฒนา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ชีวเวชศาสตร์) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- หลักสูตรมีจุดเด่นที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียนหลากหลายสาขา เพื่อให้ได้จ านวนรับเข้าเป็ นไปตามแผน 
หลักสูตรควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หลากหลาย 
- หลักสูตรมีกลไกแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด แต่ไม่พบเรื่อง
ประสิทธิภาพในการก ากับติดตามประเมินผลวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความทุ่มเทและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริหารจัดการสูตรเพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
หลักสตูรควรเตรียมพร้อมเพื อรับการตรวจคุณภาพ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
- หลักสูตรอาจพิจารณาปรับปรุงระบบ/ช่องทางการ
ได้มาของข้อมูลของผู้ใช้บณัฑิตเพื อให้สามารถ
สะท้อนความพึงพอใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื อ
น่าผลที ไดไ้ปพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

- หลักสูตรอาจพิจารณาช่องทางการสนับสนุนเพื อ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการในระดบันานาชาติ  เพื อ
ยกระดับคุณภาพของผลงานบณัฑติ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
- หลักสูตรควรมีการก่าหนดแนวทางปฏิบัติที ชัดเจน
เพื อให้มีการบริหารจดัการที เป็นระบบและต่อเนื อง 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
- หลักสูตรพิจารณากลไก/วิธีการประเมินความ
พร้อมนักศึกษาที รับใหม่เพื อเตรยีมความพร้อมให้
นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพ  
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หลักสูตร แนวทางเสริม โอกาสการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- หลักสูตรอาจพิจารณาทบทวนทิศทางและ
แผนพัฒนาอาจารยเ์พื อสรา้งความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 
- แม้ว่าหลักสตูรได้มีการทบทวนและสร้างระบบการ
ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแต่ยังไม่พบ
การน่าไปใช้อย่างครอบคลุม 

- หลักสูตรอาจพิจารณาพัฒนารูปแบบการเรยีนการ
สอนที สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที 
เปลี ยนไปเพื อขยายโอกาสในการได้กลุ่มผู้เรียน
เพิ มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
-หลักสูตรอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที มี
ศักยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเพื อการเรียนรู้
และสามารถน่าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

หลักสูตร ข้อเสนอแนะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1.  ในการปรับปรุงหลักสูตรควรพจิารณาถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561  มาตรฐานที  1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ทักษะศตวรรษที  21  มีคณุลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  เป็นพลเมืองที เข้มแข็ง 

2.  จากวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ของหลักสูตรที ก่าหนดไว้  จะต้องจดักระบวนการเรยีนการสอนที สามารถ
บรรลุ OBE ของหลักสูตร  และ OBE แต่ละชั้นปีได้  นอกจากนี้ควรเนน้ Outcome  ของบัณฑิตที มีโอกาส
แข่งขันในตลาดงาน  มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
แนวทางเสริม 
เพิ มเติมทักษะที จ่าเป็นต่อ lifelong learning ให้นักศึกษาผ่านรายวิชาต่างๆ และสร้างทัศนคติการเป็นผู้ใฝ่รู้ 
และกระตือรือร้นให้นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพิ มเติมทักษะดา้นภาษาอังกฤษ  การสื อสาร  ทักษะการใช้ Microsoft  Excel และ Word เพื อช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมลู 
2.  ข้อสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า  พบว่าบัณฑิตรุ่นใหม่  มีความคิดเร็วและท่าเร็ว  ท่าให้บางครั้ง
ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้านซึ งส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน 
โอกาสการพัฒนา 
1. สอดแทรกการพัฒนาทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ 

2. ประสานกับส่านักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย จัดอบรมการใช้ Microsoft  Excel และ Microsoft Word เพื อ
การจัดท่าและวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท่ารายงาน 

3. สอดแทรกการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาวุฒิภาวะของนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
แนวทางเสริม 
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับหลักสูตรอนามัยสิ งแวดล้อมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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หลักสูตร แนวทางเสริม โอกาสการพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปลูกฝังทักษะและทัศนคติการเรียนรูต้ลอดชีวิตให้แก่นักศึกษาเพื อสง่เสริมความสามารถในการปรับตัวกับ
งานที ได้มอบหมาย 
2. เสริมสร้างทักษะด้านภาษา  การสื อสารและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Microsoft  Excel ให้แก่นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แนวทางเสริม 
1. ก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานวิจัยและแผนพัฒนารายบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนา 
- เพิ่มระดับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
โอกาสการพัฒนา 
- เผยแพร่ในวารสารระดับชาติกลุ่มที่ 1 และวารสารระดับนานาชาติ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
แนวทางเสริม 
- การวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิ/ผลการเรียนรู้ ในแตล่ะชั้นปีเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ก าหนดไว ้
จุดที่ควรพัฒนา 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผลลพัธ์การเรียนรู้ Curriculum mapping  
โอกาสในการพัฒนา 
- คณาจารย์ในหลักสูตร และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามความ
ต้องการของทุกภาคส่วน 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดที่ควรพัฒนา 
- การเตรยีมความพร้อมทางด้านทกัษะการปฏิบตัิการให้กับนักศึกษา 
โอกาสการพัฒนา 
- การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1.  การปรับปรุงหลักสูตรควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง 

มาตรฐานอดุมศึกษา พ.ศ. 2561  มาตรฐานที  1 ดา้นผลลัพธ์ผูเ้รียน  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม  ทักษะศตวรรษที  21  มีคุณลักษณะความเปน็ผู้ประกอบการ  เป็นพลเมืองที เข้มแข็ง 

 2.  จากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรที ก่าหนดไว้  จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนที สามารถ
บรรลุ OBE ของหลักสูตร  และ OBE แต่ละช้ันปีได้  นอกจากนี้ควรเน้น Outcome  ของบัณฑิตที มีโอกาส
แข่งขันในตลาดงาน   
 3.  หาจุดเด่น/อัตลักษณ์ของหลกัสูตรและมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
แนวทางเสริม 
- เพิ่มเติมทักษะที่จ าเป็นต่อ lifelong learning ให้นักศึกษาผ่านรายวิชาต่างๆ และสร้างทัศนคติการเป็นผู้ใฝ่รู้ 
และกระตือรือร้นให้นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
- เพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  การสื่อสาร  ทักษะการใช้ Microsoft  Excel และ Word เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
โอกาสการพัฒนา 
- สอดแทรกการพัฒนาทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ 
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หลักสูตร แนวทางเสริม โอกาสการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
แนวทางเสริม 
- หลักสูตรควรมีการด าเนินงานใหร้ะบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนว  แก่ นักศึกษา
ในระดับวิทยาลัย หลักสูตรและรายวิชาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- หาแนวทางปรับปรุงอัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาให้ดีขึ้น 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แนวทางเสริม 
- ก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานวิจัยและแผนพัฒนารายบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนา 
- เพิ่มการตีพิมพ์ผลงานวิชาการเพือ่ส่งเสรมิการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- การวัดและประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายช้ันปีให้ชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มผีลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) 
๒. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ( 3 หลักสูตร )  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพในรายหลักสูตร (3 หลักสูตร) พร้อมทั้ง
หลักสูตรน่าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายงานต่อกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื อง 

มติที่ประชุม :  มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 หลักสูตร น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
วาระท่ี 5.8      เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                           ประจ าปีการศึกษา 2562 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                           ประจ าปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานบริการการศึกษา 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลติพร  อุดมสุข ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษา 

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 2562 และอาจารย์พิเศษกลุ่ม
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วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 (เพิ มเติมครั้งที  1) เพื อด่าเนินการตามแผนผังกระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี – 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 
2. ตารางรายชื ออาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 (เพิ มเติมครั้งที  1)  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        เพื อพิจารณาขออนุมัติจัดท่าค่าสั งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 
2562 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2561 (เพิ มเติมครั้งที  1)  

มติที่ประชุม :  อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 และอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  
 

วาระท่ี  5.9   เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ตามที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ทุกคณะจัดท่ามาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ได้ด่าเนินการไปแล้วปีงบประมาณ 2561  เพื อเป็นการด่าเนินการอย่างต่อเนื องได้มีการ
ทบทวนมาตรการที ผ่านมาโดยได้มีการปรับเพิ มเติมมาตรการต่างๆ เพิ อให้เกิดความเหมาะสม (ตามเอกสารที แนบ) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
     มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 เพื อพิจารณามาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มอบงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดท าแนวทางการก ากับติดตามให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและ
เสนอเข้าที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 
วาระท่ี  5.10  เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและ 
                           การประกันสุขภาพส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                          ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช  
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการประกันสุขภาพนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเมื อนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอาการ
เจ็บป่วยระหว่างที ศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็นการอ่านวยความสะดวกด้านการบริการสุขภาพให้แก่นักศึกษา 

เพื อให้การด่าเนินโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับบริการสุขภาพ ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ่าปีการศึกษา 
2562 เพื อใช้ประกอบการด่าเนินโครงการดังกล่าว 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับบริการสุขภาพ ส่าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้ารับบริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2562  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับ
บริการสุขภาพ ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้ารับบริการตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีการศึกษา 2562  เพื อจะน่าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้ันตอนต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายแพทย์วัฒนา พรรณนาพานิช 
ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องก่อนเสนอมหาวิทยาลัย 
วาระท่ี  5.11  เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เรื่อง ก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง  งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจด้านการจัดการศึกษา
เพื อผลิตบัณฑิตแพทย์ ฉะนั้น เพื อให้การพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื อให้การพัฒนาอาจารย์ สอดคล้องกับเล่ม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในหมวดที  6 การพัฒนาอาจารย์ งานบริการ
เลขานุการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ก่าหนดแนวทาง
การพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- (ร่าง) ประกาศประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง ก่าหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื อง 

ก่าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
วาระท่ี  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

             ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง   งานเลขานุการ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม  ชื่อ นางสาวณรัญญา  มีชัย ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ แจ้งเพื อทราบ ถึงก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  7/2562 วันพฤหัสบดีที  18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง CMP 412 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี- 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ไม่มี- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อทราบก่าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  

7/2562 วันพฤหัสบดีที  18 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CMP 412 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผน (ค่าจ้างเหมารถบัส) ประจ าปี 
                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง    งานยานพาหนะ 
ผู้เสนอเรื่องในวันประชุม    นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จะจัดโครงการถ่ายทอดผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร 
และสัมมนาวิชาการเพื อการประเมินผลการปฏิรูปองค์กรและการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที   26-29  กรกฎาคม  2562  ณ จันทบุรี นั้น 
 เพื อให้การด่าเนินโครงการส่าเร็จลุล่วงจึงขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผน (ค่าจ้างเหมารถบัส)  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื อใช้ในการค่าจ้างเหมารถ
บัสภายนอก ส่าหรับให้บุคลากรเดินทางไปราชการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี - 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 บันทึกข้อความที  อว 0604.16.1.9/481  ลงวันที   13  มิถุนายน  2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
เพื อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผน (ค่าจ้างเหมารถบัส) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ่านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการค่าจ้างเหมารถบัสภายนอก 
มติที่ประชุม :  อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายนอกแผน (ค่าจ้างเหมารถบัส) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการค่าจ้างเหมารถบัสภายนอก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

                                                                                                   

(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 
นักวิชาการศึกษาช่านาญการ/เลขานุการ 

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
 

                                                           
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/๒๕62 
เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2562 

 

                                                      
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) 

 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ประธานคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 


