
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 

ณ ห้อง CMP ๔12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.นพ.ป่วนสุทธิ  พินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยฯ    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์   รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
4. พญ.ศุทธินี  ธิราช    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 
5. อาจารย์พลากร สืบส าราญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
6. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7. อาจารย์ทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์  ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ  อาจารย์     เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ (ไปราชการ) 
๒. นพ.วฒันา  พรรณพานิช   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการ (ไปราชการ) 
๓. อาจารย์ฐานิสรา โฉมเกิด   ผู้แทนอาจารย์    กรรมการ (ไปราชการ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์  อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
2. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. พญ.นวินดา  เจียมบุญศรี   ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
5. นางสาวณรัญญา  มีชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.    
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๘ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ สกอ. 
1. สภาอนุมัตินโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558-60 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. สภาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์
แพทย์ 

 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

3. สภาอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิม 12 คน ในปีการศึกษา 2558 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/255๘ เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุมวารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 

๑. อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๒. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจ าปี 2558 ของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เงินค่าปรับผู้ผิดสัญญาจ านวน 825,226.94 บาท) 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๓. อนุมัติแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๔. ผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๕. อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2558 เพ่ิมเติมในกรณีเร่งด่วน น าเงินคืนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.1.3 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

๑. แจ้งปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๒. แจ้งฐานในการค านวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓. อนุมัติให้ น.ส.วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาออกจากการเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๔. การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ ณ วันที่ 1 

ธันวาคม 2557 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.1.4 ผลการประชุมกรรมการอ านวยการ กสพท. ในเดือนมิถุนายน 2558 

   ไม่มีการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.1.5 การประชุมแพทยสภา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 
๑. ผลการสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) รอบพิเศษ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558  ผู้เข้าสอบ 136 คน สอบผ่าน 
105 คน 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

1.1.6 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 -16 กันยายน 2558 
ประเด็นที่จะท าประชาพิจารณ์ 1 การวิเคราะห์ความหลากหลายของสถาบันผลิตแพทย์  2. Physician for 
community 3. Physician for advance care 4. Academic physician/researcher 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 งานบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ  
1.2.1 การปฏิบัติราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มวิชา กรณีไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 ผศ.ธันยาการย์  ศรีวรมาศ หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบ การปฏิบัติ

ราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มวิชา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
  

ต าแหน่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ปฏิบัติราชการแทน 

1. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติราชการแทน 
1. ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. ประธานคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก 
3. เลขานุการคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก 
4. หัวหน้างานบริการการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ปฏิบัติราชการแทน 
1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  
2. เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
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ต าแหน่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. หัวหน้างานบริการการศึกษา 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและ มอบรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาไป

ศึกษารายละเอียดว่าสามารถแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนได้หรือไม่ และให้น าเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

1.3  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ แจ้งเพื่อทราบ  

1.3.1  สรุปรายรับ-รายจ่าย งานบริการทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข      
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคุณภาพ งานอาคาร
ผู้ป่วยนอก ศูนย์การศึกษาและวิจัยการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่  23  เมษายน  2558 ได้มีมติเห็นชอบ 
เรื่อง การรายงานการเงินที่รับเข้าอาคารผู้ป่วยนอก  ภายในปีงบประมาณ  2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558)  

รายรับจากงานบริการทางการแพทย ์ ปีงบประมาณ  2558 
ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (1  ตุลาคม  2557 - 4 มิถุนายน  2558) 

 

ล าดับ เดือน 
รับจากการ

บริการ 
ทางการแพทย ์

รับจาก สปสช. 
รับจากเบิก 
จ่ายตรง 

รับจาก นค.1 
รับจาก 

ประกันสังคม 

รับเงินจัดสรร
ประกันสังคม 

จาก รพ.
สรรพสิทธิ
ประสงค์ 

รับจากประกัน 
อุบัติเหตุ 

รับจาก 
สิ่งส่งตรวจ 

รับจากค่า
เช่า 

ห้องประชุม 

รับจากเงิน
บริจาค 

รายรับรวม
ค่าบริการ

ทางการแพทย ์
แต่ละเดือน 

ค่าใช้จ่ายที่เบิก  
(เงินรายได้)   แต่

ละเดือน 

ค่าใช้จ่ายที่เบิก 
(เงินงบประมาณ) 

แต่ละเดือน 
หมายเหต ุ

1 ต.ค.-
57 

     
112,159.00  

    
529,418.91  

      
37,190.00  

       
4,200.00  

                     
-    

                   
-    

      
12,680.00  

     
31,980.00  

     
5,000.00    -  

    
732,627.91  

    
196,368.00                     -      

2 
พ.ย.-
57 

       
49,437.00  

 
1,723,305.03  

        
5,870.00  

          
550.00  

        
24,127.00  

                   
-    

                   
-    

       
6,000.00  

                
-      -  

 
1,809,289.03  

    
372,797.00  

      
16,149.00    

3 ธ.ค.-
57 

       
28,996.00                     -    

                   
-    

                  
-    

          
3,735.00  

                   
-    

      
30,631.00  

     
10,760.00  

                
-      -  

      
74,122.00  

    
304,002.00  

      
46,815.46    

4 
ม.ค.-
58 

     
169,907.00  

 
1,267,034.18  

    
115,484.00  

       
1,700.00  

        
11,920.00  

                   
-    

                   
-    

       
7,200.00  

                
-      -  

 
1,573,245.18  

    
588,005.00  

    
303,687.51    

5 ก.พ.-
58 

         
9,483.00                     -    

        
6,048.00  

       
1,150.00  

        
28,869.00  

      
15,792.00  

                   
-    

     
19,960.00  

                
-      -  

      
81,302.00  

    
319,111.50  

    
133,320.70    

6 
มี.ค.-
58 

       
44,084.00  

    
985,102.96  

      
24,924.00  

       
6,900.00  

          
8,880.00  

                   
-    

      
84,331.00  

       
8,400.00  

                
-      -  

 
1,162,621.96  

    
546,549.50  

    
430,798.75    

7 เม.ย.-
58 

       
56,000.00                     -    

                   
-    

          
800.00  

          
3,840.00  

                   
-    

      
19,386.00  

     
28,800.00  

                
-      -  

    
108,826.00  

    
348,637.00  

      
41,296.50    

8 
พ.ค.-
58 

       
80,664.00  

 
1,605,504.59  

                   
-    

     
11,100.00  

          
1,585.00  

                   
-    

      
20,989.00  

     
10,704.00  

                
-    

     
3,000.00  

 
1,730,546.59  

    
390,426.50  

      
53,061.80    

9 มิ.ย.-
58 

         
1,420.00                     -    

                   
-    

                  
-    

        
21,243.00  

                   
-    

                   
-    

                  
-    

                
-    

                
-    

      
22,663.00  

      
96,420.00  

        
4,687.20  

 ณ วันที ่ 4 มิ.ย.
58  

รวม 
     

552,150.00  
 

6,110,365.67  
    

189,516.00  
     

26,400.00  
      

104,199.00  
      

15,792.00  
    

168,017.00  
   

123,804.00  
     

5,000.00  
     

3,000.00  
 
7,295,243.67  

 
3,162,316.50  

 
1,029,816.92    
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เอกสารประกอบการประชุม  
 รายรับจากงานบริการทางการแพทย์  ปีงบประมาณ  2558 ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  (1  ตุลาคม  2557 - 4 มิถุนายน  2558) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 งานคลังและพัสดุ แจ้งเพื่อทราบ 
1.4.1 ค่ากระแสไฟฟ้า ประจ าเดือนเมษายน 2558 

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม แจ้งค่ากระแสไฟฟ้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าเดือน  มีนาคม 2558 เป็นเงิน 
333,963.10บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์-) รายละเอียด ดังนี้ 

 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
หมายเลขมิเตอร์ 

เมษายน พ.ศ.2558 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

- อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 81000005 36,018.00 192,808.59 
- อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 81000045 16,059.00 82,312.81 
- อาคารศูนย์รังสีวิทยา 963533 9,100.00 42,813.71 
- ห้องอาจารย์ใหญ่ 9386770 2,700.00 13,227.99 
- อาคารเรียนรวม 5   2,800.00 

รวมรายจ่าย  63,877.00 333,963.10 
 
หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเรียนรวมและคณะอ่ืนๆ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 คิด 4.5 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ค.58 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.2.6/1469 ลงวันที่ 25  พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า 
ประจ าเดือน เมษายน 2558  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4.2 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2557  โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ นั้น บัดนี้ ผู้สอบบัญชี  ได้
รายงานผลการสอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2558 แล้วเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ 
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เอกสารประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.13/พิเศษ  ลงวันที่ 25  พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม 2558 

 
มติที่ประชุม  ให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ 

๑. ให้แก้ไขหน้าที่ 3 วาระประธานแจ้งเพื่อทราบ  1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/255๘ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุมวารินช าราบ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ 
ดังนี้ 

๘. ผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยที่ประชุมเห็นชอบตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เสนอรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้
งานเลขาจะด าเนินการทาบทามต่อไป 

๑๒. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะกรรมการครบวาระและปรับกรรมการที่อยู่ใน
จังหวัดทางด้านอีสานเหนือออกและปรับเป็นกรรมการที่อยู่ในจังหวัดอีสานใต้แทน 

๒. ให้แก้ไขหน้าที่ 15 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 งานบริการการศึกษา ข้อ 3.1.1 
ปฏิทินการศึกษารวม ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 

เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 งานอาคารสถานที่  
   3.3.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้
จัดท าการอบรมอนุรักษ์พลังงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแบบส ารวจมาตรการการประหยัดพลังงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้ภายใน
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงขอสรุปแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาต่อไป  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณามาตรการการประหยัดพลังงาน เพ่ือใช้ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
   

แหล่งพลังงาน มาตรการ 
1. ไฟฟ้าแสงสว่าง ขอความร่วมมือให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อไม่อยู่ในห้องหรือช่วงพักเที่ยง 
2. เครื่องปรับอากาศ ห้องส านักงาน 

 วันจันทร์-อาทิตย์ เปิด 09.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น. 
 กลางคืนห้ามเปิด 
เวลาเปิดให้สมาชิกในห้องเปิด เวลาปิดให้แม่บ้านแต่ละชั้นปิด 
ห้องเรียน 
  เปิดเมื่อเริ่มเรียน ปิดก่อนเลิกเรียน 30 นาที มอบอ.ผู้สอนหรือ
นักศึกษารับผิดชอบ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความร่วมมือให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่อยู่ในห้องหรือช่วงพัก
เที่ยง 

4. ลิฟท ์ 1. งดใช้ลิฟท์เมื่อเดินขึ้น ลง ชั้นเดียว 
2. นักศึกษาห้ามใช้ลิฟท์ 
3. รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้นลงบันได้แทนการใช้ลิฟท์ 
4. วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดใช้ลิฟท์ 
5. งดใช้ลิฟท์สัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพุธ 

5. เครื่องถ่ายเอกสาร ขอความร่วมมือ 
6. ตู้เย็น ขอความร่วมมือ 
7. โทรทัศน์ ขอความร่วมมือ 
8. ไมโครเวฟ ขอความร่วมมือ 
9. เครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น ขอความร่วมมือ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
  4.1 งานบริการการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   4.1.1 ขอใช้ห้องเรียน ห้องพัก ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและขอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

  ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอใช้ห้อง CMP 
127 และ ห้อง CMP 128 เพ่ือการเรียนการสอน  และขอให้ที่ประชุมพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
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 1. คอมพิวเตอร์ 
 2. Visualizer (เครื่องฉายภาพ) 
 3. เครื่องขยายเสียง 
 4. LCD โปรเจคเตอร์ 
 5. โต๊ะคอมพิวเตอร์ + เก้าอ้ี 
 6. เก้าอ้ีเลคเซอร์ 6 ตัว 
 7. โทรศัพท์ 
ประเด็นในการพิจารณา 
 พิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้ใช้ห้อง CMP 127 และ ห้อง CMP 128 เพื่อ

การเรียนการสอน  ส่วนรายการอื่น ๆ ให้รอไปก่อน โดยให้ใช้ร่วมกับส่วนกลาง 
 

   4.1.2 การทวนสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เนื่องจากหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะด าเนินการจัดทวนสอบ ในวันที่ 
6 กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 3 รายวิชาดังนี้ 
  1. รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 
  2. รายวิชาระบบปัสสาวะ 
  3. รายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 2 รายวิชาดังนี้ 
  1. รายวิชาระบบประสาท 
  2. รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 
 หมายเหตุ : ท าการทวนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนที่เปิดสอนทั้งหมดในหลักสูตร TQF (ซึ่ง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดสอนทั้งสิ้น จ านวน 20 รายวิชา) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 9 รายวิชา
ดังนี้ 
  1. รายวิชาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  2. รายวิชาการประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
  3. รายวิชาสุขภาพภาคประชาชน 
  4. รายวิชาการจัดการคุณภาพน้ า 
  5. รายวิชาชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  6. รายวิชาบริหารสาธารณสุข 
  7. รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
  8. รายวิชาหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
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  9. รายวิชาระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 8 รายวิชา
ดังนี้ 
  1. รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
  2. รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
  3. รายวิชาการสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ 
  4. รายวิชาวิทยาการระบาด 
  5. รายวิชาอนามัยครอบครัว 
  6. รายวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม 
  7. รายวิชาการสุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ 
  8. รายวิชาประชากรศาสตร์ 
ก าหนดการ 
 เวลา 09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงการทวนสอบ โดย ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 
 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทวนสอบ  (พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
   
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ให้ข้อเสนอแนะ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือก
รายวิชาที่มาทวนสอบควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายวิชา เช่น กรณี เกรด A มากผิดปกติ นักศึกษาสอบไม่
ผ่านเป็นจ านวนมาก 

   4.1.3   การเรียนในวิชาชีพเลือก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อ้างตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘   เวลา  ๑๓.๐๐ น. ที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2558 ให้หลักสูตรท าเรื่องขอ
เพ่ิมรายวิชาชีพเลือกเป็น XXXX XXX เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาชีพเลือกในคณะแพทยศาสตร์ใน กสพท ได้ 
มอบคุณณรัญญาด าเนินการ โดยต้องได้รับเป็นเกรด 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 จากการประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตร (คุณภูษณิศา  นวลสกุล) แจ้งว่าให้วิทยาลัยฯ ท าบันทึกข้อความ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร เรื่องการเทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 2 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (เป็นการวางแผนการท างาน หรือวิทยาลัยฯอาจจะท าประกาศเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีพเลือกในปีการศึกษา 2558 ว่านักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ 
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และน าผลการเรียนมาเทียบโอนรายวิชาได้) ซึ่งในข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 
55 การเทียบโอนรายวิชา 
  55.1.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ผลการเรียน ความรู้และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย รายวิชาที่ขอเทียบโอนให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่น าไปค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และคิดเป็นหน่วยกิตสะสมที่ลงทะเบียนเรียน เว้น
แต่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าการเทียบโอนนั้นมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม วิธีการให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาให้เห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมคกก.บริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต เพื่อพิจารณาและด าเนินการโดยไม่ให้กระทบกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  และให้แจ้งที่ประชุม 
คกก.ประจ าฯ เพื่อทราบ 
 
  4.2 งานแผนและงบประมาณ เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     4.2.1 ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การท าแผนของบสิ่งก่อสร้าง (หอพักบุคลากร) ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะต้องเตรียมแผนในการจัดท างบประมาณในส่วนของงบด าเนินงานและงบลงทุน 
ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซึ่งต้องด าเนินการทุกๆ 5 ปี และเนื่องจากในขณะนี้ การวางแผนท า 
Master Plan ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบในแนวทางที่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ด าเนินการ  
   ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอขอให้จัดท าแผนสิ่งก่อสร้างในส่วน
ของหอพักบุคลากร  ไปก่อน เนื่องจากท่านอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ได้หารือ
เรื่องปัญหาที่บุคลากรสายวิชาการหลายท่านยังไม่มีหอพัก จึงมีการปรึกษากับคณบดีและรองคณบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือให้ด าเนินการเสนอของบลงทุนในการก่อก่อสร้างหอพัก
บุคลากร ผ่านทางโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยหากทางคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ความ
เห็นชอบ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลจะได้ด าเนินการประสานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

- สรุปจ านวนบุคลากรผู้ยื่นขอรับการจัดสรรที่พักอาศัยใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- กราฟแสดงสัดส่วนการเข้าพักอาศัยของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2558 
- รายละเอียดจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประเด็นในการพิจารณา  
 ขอปรึกษาคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะได้เสนอของบลงทุนในการก่อ
ก่อสร้างหอพักบุคลากร ผ่านทางโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
 

มติที่ประชุม  ให้ชะลอไปก่อน ทั้งนี้หากจะท าแผนของบสร้างหอพัก
บุคลากรควรเป็นหอพักนักศึกษาแทน ขอให้รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณไปศึกษารายละเอียด และน าเสนอ
ที่ประชุมอีกครั้ง 
 

4.3   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเพื่อพิจารณา 
      4.3.1 พิจารณารื้อถอนต้นเทียนทอง และจัดสถานที่จอดรถบริเวณร้านกาแฟ  
   ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องด้วย ร้าน
เพลโตมีความประสงค์ต้องการรื้อถอนต้นเทียนทองและปูตัวหนอนบริเวณด้านหลังร้านกาแฟ และเสนอขอท าถนนเข้า
ด้านข้าง 
 
ประเด็นในการพิจารณา  
 ร้านเพลโตเสนอขอรื้อถอนต้นเทียนทอง และเสนอขอท าถนนเข้าด้านข้าง 
 
ความเห็นจากที่ประชุม 
         เนื่อจากร้านเพลโตได้รื้อถอนต้นเทียนทองไปก่อนหน้านี้ และขอท าถนนทางเข้าร้าน 
 

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ ให้ท าถนนเข้าด้านข้าง เนื่องจากอยู่ใกล้
ห้องเรียน รวมไปถึงการใช้ถนนบนทางเท้าไม่อนุญาตให้รถยนต์ผ่านเนื่องจากจะท าให้ถนนเสียหาย มอบงานอาคาร
ฯไปด าเนินการแจ้งร้านเพลโต หากมีความประสงค์จะปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ต้องแจ้งวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาก่อน 

 
4.4   งานคลังและพัสดุ เสนอเพื่อพิจารณา      

   4.4.1 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์  

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจาก  ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ได้ท าการเข้าตรวจการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ระหว่างวั นที่ 6-18 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
ข้อแนะน าด้านการเงินจ่ายเงินโดยเน้นย้ าว่าต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบ
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่นการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการต่าง ๆ ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่ง
เมื่อความประชุมครั้งที่ 5/2558 ได้มีการน าเข้าที่ประชุมไปแล้ว  และเมื่อการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีอีกประกาศ
อีกหลายเรื่องที่วิทยาลัยออกประกาศ แต่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  ซึ่งออกโดยวิทยาลัยฯ และคณบดีเป็นผู้ลง
นามประกาศ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศที่ไม่ถูกต้อง 
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ประเด็นในการพิจารณา  
ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  (เอกสารแนบ 1)  ข้อที่ 8  การเบิกจ่ายเงิน
นี้ให้เบิกจ่ายจากเงินโครงการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรเป็นเงินรายได้  ให้โครงการดังกล่าว    ต้องจัดท าร่าง
ประกาศ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนอธิการลงนาม จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม  มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย ไปทบทวนประกาศโดยให้ศึกษา
ข้อมูลจากประกาศของม.อุบลฯ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 

4.5  ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา    
   4.5.1 งบประมาณและแผนการด าเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา ด้วย ศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2558  จะด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้    
1. เพื่อจัดท าประวัติข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของนักศึกษา  
2. เพื่อเป็นการค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง  
3. เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 
4. เพ่ือตรวจหาสารเสพติดในตัวนักศึกษา  

เพ่ือให้การในด าเนินงานของโครงการฯเป็นไปตามที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอแจ้งงบประมาณและ
แผนการด าเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
    
ประเด็นในการพิจารณา  

      พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ขอ
งบประมาณนอกแผน โดยใช้เงินรายได้ของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เอง  ในการอ่านภาพรังสี X-Ray 
ให้แพทย์ GP อ่านผลทุกรายในรายท่ีมีปัญหาจึงค่อยปรึกษาแพทย์รังสี 

 
4.6 งานพัฒนานักศึกษา  เสนอเพื่อพิจารณา      

  4.6.1 การรื้อถอนก าแพงก้ันภายในหอพักนักศึกษาแพทย์ 
   ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เสนอเพ่ือพิจารณา การจัดสรรห้องพัก ไม่สามารถแยกฝั่ง 
ชาย หญิง ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เนื่องจากปัจจุบัน มีนักศึกษาแพทย์ (หญิง) มากกว่านักศึกษาแพทย์ (ชาย)  จึงท าให้มี
นักศึกษาที่พักอาศัยบางราย ปีนป่าย ข้ามก าแพงภายในหอพัก เพ่ือมาห้องเพ่ือน อ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรมร่วมกัน 
             เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของนักศึกษา  จึงขอให้พิจารณาการรื้อถอนก าแพงกั้น
ภายในหอพักนักศึกษาแพทย์ 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
พิจารณาการรื้อถอนก าแพงภายในหอพักนักศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในหอพัก 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติโดยหลักการ ทั้งนี้ให้กรรมการหอพักนักศึกษาไป

ปรึกษางานอาคาร ม.อุบลฯ เรื่องการรื้อถอนหากไม่กระทบโครงสร้างหอพัก ก็ให้ด าเนินการได้ โดยให้ใช้เงินของ
หอพักในการรื้อถอน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ประธานเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

5.1.1  ขอให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0502.2.3(ลับ)/ ว292  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 10 รายชื่อ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ความเหมาะสม
อ่ืนในเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งความเห็นสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสม โดยเสนอชื่อและส่งข้อมูลให้ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ สรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16  กรกฎาคม 2558 
เอกสารประกอบวาระการประชุม   

- บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0502.2.3(ลับ)/ ว292  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 

มติที่ประชุม  รวมกันพิจารณาและเสนอรายช่ือ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
1. นายธนชาติ   นุ่มนนท์ IT 
2. นางปภัสวดี  วีรกิตติ บริหาร 
3. นายวราวุธ  สุมาวงศ์ การศึกษา 
4. น.ส.วลัยรัตน์  ศรีอรุณ งบประมาณ 
5. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ การศึกษา 
6. นายสุมนต์  สกลไชย การบริหาร 
7. นายอมร  จันทรสมบูรณ์ กฎหมายและระเบียบ 
8. นางอรวรรณ  ชยางกูร งบประมาณ 
9. นายวิชัย  บุญแสง วิจัย 

10.   
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5.2 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

5.2.1 การปรับแผนเพื่อปรับกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ประธานเสนอที่ประชุม เพ่ือทราบ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.5/332 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2558 ได้รับอนุมัติปรับแผนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดมีดังนี้ 

จากเดิม  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ปรับเป็น ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยใช้เงินรายได้ศูนย์

การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ รหัส รด.OPD.4-2 โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณภาพรวม ขณะนี้งานบริหารบุคคล 
ได้เสนออนุมัติเปิดสอบไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.5/332 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
 - บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.4/1461 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเพื่อปรับ
กรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่าในการรับบุคลากรเข้ามา
ท างานในหน่วยงานไม่ควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  

 
5.3 งานบริหารบุคคล เสนอเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 

5.3.1 ข้อตกลงในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ราย นางสาววิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน่วยงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยฯ 

ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ ให้นางสาววิไลลักษณ์ 
เจริญชัยสงค์ผ่านการประเมินทดลองงานปฏิบัติงานแบบมีเงื่อนไข โดยเชิญบุคคลดังกล่าวมาจัดท าข้อตกลงเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร และผู้มารับบริการ นั้น 

งานบริหารบุคคล ได้ให้เชิญ นางสาววิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์ มาเซ็นรับทราบแนวทางการ
ปรับปรุงตนเองเพ่ือการพัฒนางานเพ่ือประกอบการประเมินพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างในรอบครึ่งปีหลัง เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 และบุคคลดังกล่าวยินดีและพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม          

 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.4/0125 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ข้อตกลงในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ราย นางสาววิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน่วยงาน
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3.2 การขอขยายเวลาลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ราย นางสาวปวีณา 
ลิมปิทีปราการ 

ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ ให้นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ท าบันทึกข้อความขอ
ขยายเวลาลาศึกษาถึ งทางวิทยาลัยฯ โดยตรง และมี หนั งสือรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ รินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา นั้น 

บัดนี้ นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้ากลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มีความเห็นว่า เห็นควรอนุญาตให้นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ ขยายเวลาลาศึกษาต่อไปอีก 1 
ภาคการศึกษา โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 

 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1272/2554 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ 
 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่3/2558 เมื่อวันพฤหสับดีที ่19 มีนาคม 2558 
 - หนังสือสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ SIIT30/15 025-1 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2558 เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษา  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายตามเสนอ 
 

5.4 งานบริหารบุคคล เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

5.4.1 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการ
สอนฯ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาแพทยศาสตร์  
 

ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา ตามที่ แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดกลุ่มแพทยศาสตร์ ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการสังเกตการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นั้น 
 

งานบริหารบุคคล เสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ก าหนดอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอนการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
(1) คณบดี        เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆโดยคัดสรรจากบัญชี 
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น 
     บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และ 
     มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและ 
     และการด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน   เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 1 คน  เป็นอนุกรรมการ 
(4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย   เป็นอนุกรรมการ 
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(5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นอนุกรรมการ 
(6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล     เป็นเลขานุการ 

ส่วนในข้อที่ (2) ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) ข้อ “(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ แ ละ
ด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน 

2. พิจารณาสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ หรือไม่แสดง
ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  2.1 แนวทางพิจารณา : แนวปฏิบัติในการก าหนดสาขาวิชา ให้พิจารณาจาก 
 (1) ภาระงานสอน 
 (2) ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 (3) เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง และให้

ได้รับการยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 
 (4) การก าหนดสาขาวิชา ไม่ใช่การก าหนดจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก/สาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษา หรือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/1435 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอรับการสังเกตการ
สอนเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) 
 - รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา : การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 

มติที่ประชุม  เนื่องจากผู้ขอรับการประเมินได้รับการประเมินการ
สังเกตการณ์สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วโดยมีคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์ ดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ  
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี 
(3) แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ 
ดังนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ของ แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มแพทยศาสตร์ 
 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฯ ไปก่อน โดย
แต่งตั้ง 

(1) คณบดี        เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆโดยคัดสรรจากบัญชี 
     รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และต้องไม่เป็น 
     บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และ 
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     มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอและ 
     และการด าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ านวน 1 คน   เป็นอนุกรรมการ 
     (ให้อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฯ จ านวน 1 คน) 
(3) ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
(4) คณบดีมอบหมายให้ พญ.ชลลดา  บุษยรัตน์    เป็นอนุกรรมการ 
(5) หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     เป็นอนุกรรมการ 
(6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล     เป็นเลขานุการ 

   ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้อนุกรรมการไปรวบรวมรายช่ือและเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

5.4.2 ขอยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรับทุน
พัฒนาอาจารย์วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
    ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลการประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นั้น 

 ในการนี้ งานบริหารบุคคล จึงเสนอเพ่ือพิจารณา ขอยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการ เพ่ือรับทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2558 ได้มีมติอนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 ท่าน ลาศึกษาต่อไปแล้ว คือ 
 1. นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์ ต าแหน่งอาจารย์ 
  - ขอลาศึกษาต่อ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                       มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 
 2. แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์ ต าแหน่งอาจารย์ 
  - ขอลาศึกษาต่อ สาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                       ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561 

 เพ่ือมิให้ขัดกับประกาศ งานบริหารบุคคล จึงขอยกเลิกประกาศ ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2558 เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรับทุนพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และให้กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลับไปพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับทุนเพ่ือศึกษาปี 2558 โดยกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (ชั้นปรีคลินิก) จ านวน 1 ทุน และกลุ่มวิชาสาธารณสุข จ านวน 
1 ทุน 

เอกสารประกอบการประชุม 

 - บันทึกข้อความที่ 0529.16.1.9/1560 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แจ้งเวียนมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5 2558        
 - ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรับทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

มติที่ประชุม  เห็ น ชอบ ให้ ยก เลิ กป ระกาศฯ  และให้ กลุ่ ม วิช า
แพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลับไปพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนเพื่อศึกษาปี 2558 โดย
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กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (ชั้นปรีคลินิก) จ านวน 1 ทุน และกลุ่มวิชาสาธารณสุข จ านวน 1 ทุน  และท าบันทึก
ข้อความเรียนคณบดีเพื่อพิจารณา 
 

5.4.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และก าหนดแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
  

   ป ร ะ ธ า น เส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม  เส น อ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า  ต า ม บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ที่  ศ ธ 
0529.16.1.9/1547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ได้ยื่นขออนุมัติ
ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยคณบดีได้มี
ความเห็นว่า อนุมัติให้ลาออกได้เมื่อกระบวนการสรรหาแล้วเสร็จ และมอบงานบริหารบุคคลด าเนินการสรรหาหัวหน้า
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ต่อไป นั้น 

 ในการนี้ งานบริหารบุคคล ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยฯ 
 2.  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 -  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
 -  (เดิม) ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 903/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาหัวหน้า
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยฯ  
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2540 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับตามค าสั่งเดิมและให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน
  

5.4.4  พิจารณาก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปี 2558 รอบ
ครึ่งปีหลัง  (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) 

 ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การเพ่ิมค่าจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) ของบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จึงมีก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปี 2558 รอบครึ่งปีหลัง 
(1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
1 3 สิงหาคม 2558 ส่งแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (เพื่อนร่วมงาน) 
2 3 สิงหาคม 2558 1.1 บุคลากรสายวิชาการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อส่งผู้บังคับบัญชา ดังนี ้

      1.1.1 ปม.2.1 (แฟ้มภาระงานเชิงปริมาณ) และแบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพฯ  
      1.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
      1.1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 
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ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อส่งผู้บังคับบัญชา ดังนี ้
       1.2.1 แบบรายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ปม.2)  
       1.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
       1.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 

3 10-11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
4 17 สิงหาคม 2558 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) และแบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ส่งกลับคืนงานบริหารบุคคล 

เอกสารประกอบการประชุม          
 -  ไม่มี 

 
 

มติที่ประชุม : ร่วมกันพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ก าหนดวันส่ง รายละเอียด 
1 3 สิงหาคม 2558 ส่งแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (เพื่อนร่วมงาน) 
2 14 สิงหาคม 2558 1.1 บุคลากรสายวิชาการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อส่งผู้บังคับบัญชา ดังนี ้

      1.1.1 ปม.2.1 (แฟม้ภาระงานเชิงปริมาณ) และแบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพฯ  
      1.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
      1.1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อส่งผู้บังคับบัญชา ดังนี ้
       1.2.1 แบบรายงานการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ปม.2)  
       1.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) 
       1.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) 

3 17-18 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
4 20 สิงหาคม 2558 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (ปม.3) และแบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ส่งกลับคืนงานบริหารบุคคล 
และให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม 2558 จากเดิม 20 สิงหาคม 

2558 เป็น 27 สิงหาคม 2558  
 

5.4.5  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) 
   ประธานเสนอที่ประชุม เสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความชัดเจน และเรียบร้อย จึงขอให้ท่านพิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ และบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 
2558) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

เอกสารประกอบการประชุม          
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 -  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 
2558 - 30 กันยายน 2558) 
 -  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบครึ่งปีหลัง  
(1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
 

  5.5 แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ เสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

   5.5.1 ทุนกัลยาณิวัฒนา (ก.ว.)   

แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ เสนอเพื่อทราบ ได้รับแจ้งจากทุนกัลยาณิวัฒนา 
(ก.ว.)  ให้การสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 และปี 6 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
หลังส าเร็จการศึกษาต้องท างานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หรือ โรงพยาบาลในอ าเภอทุรกันดาร โดย ม.อุบลฯ
ได้รับสนับสนุนจ านวน 2 ทุน 

มติที่ประชุม   รับทราบมอบงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการประสาน
ศูนย์แพทย์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อรวบรวมรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่สนใจและน าเข้าที่ประชุม คกก.ประจ า วิทยาลัยฯเพื่อ
ทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 

                                                                    
(นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                     
(ดร.วัลวิสาข์  สุวรรณเลิศ) 
    อาจารย์/เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่7 /๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 

                                                                         
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม) 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 


